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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHEWA”) เป็ นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชวี ะ จากัด
และ TEE Development Pte Ltd ในเครือของ TEE Land Ltd ซึ่งเป็ นบริษัท ที่ป ระกอบธุรกิจ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) (โปรด
ดูรายละเอียดของ TEE Land Ltd ในข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น หน้า 1) ทัง้ นี้ บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิม่ ทุนในปี เดียวกันจานวน 2 ครัง้ เป็ น
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และได้เพิม่ ทุนในปี 2556 เป็ นทุนทะเบียน 240 ล้านบาท จนกระทังในป
่ จั จุบนั บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 448 ล้านบาทก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้าหมายการประกอบธุรกิจเพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้แนวคิดทีจ่ ะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ คี ุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
ในปี 2551 บริษัท ฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสัง หาริม ทรัพย์ โดยพัฒนาโครงการคอนโดมิเนีย ม ภายใต้ช่ือ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ เป็ นโครงการแรก ซึง่ เป็ นโครงการอาคารพักอาศัยจานวน 1 อาคาร สูง 26 ชัน้ จานวน
ทัง้ หมด 325 ยูนิ ต มูลค่า โครงการประมาณ 1,350 ล้า นบาท ตัง้ อยู่ บ นถนนราชปรารภ เขตราชเทวี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการดังกล่าว บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
โครงการอื่นๆ ตามมา ซึง่ ได้แก่ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories (“RBF”)) ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอีกด้วย เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ
โครงการคอนโดมิเนียมทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้ได้ บริษทั ฯ
จึงได้พฒ
ั นาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการ
พัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จจานวน 1 โครงการ โดยมีโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าจานวน 10 ยูนิต
และในปจั จุบนั มีผู้เช่าแล้วจานวน 4 ราย ทัง้ นี้ โครงการของบริษัทฯ ตัง้ อยู่ท่นี ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ถนนทาง
หลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึง่ มีมลู ค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด และบริษทั ร่วม
1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยเช่นเดียวกัน
โดยบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายในปจั จุบนั จานวน 2
โครงการ ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และบริษทั ชีวาทัย
ฮัพ ซูน จากัด มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายในปจั จุบนั จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ
สุรวงศ์
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัย
สาหรับ กลุ่มลูกค้าที่มรี ายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมิเนียม ทัง้ ประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ทัง้ นี้ ในการพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทาเลหรือเขตชุมชนที่มศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะ
เน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ซึง่ รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดนิ ) และ
หน้า 1
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รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง (“แอร์พอร์ต เรล ลิงค์”) เพื่อตอบ
โจทย์ ข องผู้ อ ยู่ อ าศัย ที่ต้ อ งใช้ ชีวิต ในเมือ งที่มีก ารจราจรหนาแน่ น นอกจากนั น้ บริษั ท ฯ ยัง มุ่ ง เน้ น ท าเลที่มี
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี มีสงิ่ อานวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ท่ี
ต้องการใช้ชวี ติ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี ุณภาพ และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากแนวโน้มสภาวะตลาด
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทาเลทีต่ งั ้ ความต้องการของผูบ้ ริโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความเหมาะสมของระดับ
ราคา โดยในปจั จุบนั โครงการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาแล้วนัน้ จะเป็ นโครงการทีม่ รี าคาระดับปานกลางจนถึงราคา
ระดับสูง ซึง่ มีระดับราคาเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึงระดับ
ราคาของผูป้ ระกอบการทีพ่ ฒ
ั นาโครงการในระดับเดียวกันในระยะทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ เกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาโครงการได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตรงตามความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้มุ่งเน้นด้านการสร้างความแตกต่างของโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ทาการพัฒนาขึน้ มาแต่ละโครงการที่
แตกต่ างกันไป โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้กาหนดรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะสมได้เรียบร้อยแล้ว
บริษทั ฯ จะเริม่ ทาแผนพัฒนาโครงการทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ในทุกขัน้ ตอน นอกจากนี้ สาหรับโครงการขนาดใหญ่
บริษทั ฯ มีนโยบายแบ่งพืน้ ทีท่ จ่ี ะทาการพัฒนาออกเป็ นเฟส เพื่อให้สามารถควบคุมการทางาน การก่อสร้าง จนถึงการ
ตกแต่งภายในทุกขัน้ ตอนได้อย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพมากขึน้
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย จานวน 6 โครงการ
ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์
วาน โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,830 ล้าน
บาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 1,040 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดของโครงการในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 3)
และโครงการในอนาคต จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์ และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27
มูลค่าโครงการประมาณ 2,147 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดของโครงการในส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต หน้า
1)
นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยแล้ว บริษทั ฯ ยังมีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูป ให้เช่า
ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ อีกด้วย เนื่องจากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึง โอกาสทางธุรกิจจาก
ความต้อ งการของตลาดสาหรับ นัก ลงทุ น หรือ ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิจอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ทัง้
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่มคี วามต้องการสร้างโรงงาน แต่ยงั ไม่ มีความต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมที่จะ
ลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษัทฯ จึงได้ทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โดยโครงการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ตัง้ อยู่ในทาเลที่เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมที่ สาคัญของประเทศไทย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้
เล็งเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาโครงการดังกล่าวทีจ่ ะสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชย
รายได้ในส่วนทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมิเนียมทีต่ ้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าที่
บริษทั ฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้ได้ บริษทั ฯ จึงทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ
มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 175 ล้านบาท
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วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
วิ สยั ทัศน์และพันธกิ จ
วิ สยั ทัศน์
บริษทั ฯ มุ่งมันจะเป็
่
นบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ชนั ้ นาในใจของผูบ้ ริโภค ด้วยการไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะสร้างสรรค์
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า
พันธกิ จ
1)
2)
3)
4)

ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุน้ ส่วนชีวติ
ธารงรักษาและมุ่งมันพั
่ ฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทด่ี อี ย่างยังยื
่ นกับคู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิ จในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ
1) การพัฒนาโครงการบนทาเลทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต
บริษทั ฯ มีแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมทัง้ อาคารสูง (High Rise)
และอาคารเตีย้ (Low Rise) ในหลายพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในการเติบโต มีความต้องการของตลาดทีอ่ ยู่อาศัย
มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี ใกล้กบั สถานทีส่ าคัญต่างๆ รวมถึง อยู่ในบริเวณแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต เช่น บนถนนราชปรารภ ใกล้
รถไฟฟ้าสถานีอนุ เสาวรีย์ชยั สมรภูมิ และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ บนถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีสามย่าน หรือบนถนนประชาราษฎร์สาย
2 ติดกับรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึง่ เป็ นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและสายสีม่วง เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าสาหรับผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของจานวนผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ คี วามต้องการพืน้ ทีส่ าหรับการประกอบธุรกิจและยังไม่
มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน หรือมีขอ้ จากัดด้านเงินลงทุน รวมถึงผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการ
ความยืดหยุ่นในการใช้โรงงานเพื่อประกอบธุรกิจหรือจัดเก็บสินค้าเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั ฯ จึงมีแผนใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าในบริเวณพืน้ ที่ของนิคมอุตสาหกรรม
ซึง่ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีสงิ่ อานวยความสะดวก
อื่นๆ อย่างครบครัน เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เป็ นต้น
2) การมุ่งสร้างและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาว
บริษัท ฯ มีเ ป้ า หมายที่จ ะเปิ ด ตัว โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์เพื่อ ที่อ ยู่อาศัย อย่า งต่ อ เนื่อ ง ไม่ ว่า จะเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) หรือประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และยังมี
เป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น นอกเหนือจากคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบโอกาสทางธุรกิจทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงการทีจ่ ะขยายโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า เพื่อการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นในระยะ
ยาวและสามารถสร้างรายได้ตลอดจนผลกาไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อ ยู่ระหว่างการ
พัฒนาของโครงการคอนโดมิเนียม โดยจะพิจารณาความเป็ นไปได้ ความต้องการ และการเติบโตของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทัง้ ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็ นสาคัญ
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3) การออกแบบโครงการทีม่ แี นวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างกัน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการออกแบบโครงการทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ที่นอกจากจะมีความ
สวยงามแล้วยังเพื่อประโยชน์ใช้สอยของพืน้ ทีท่ ส่ี งู สุดสาหรับผูบ้ ริโภค ทัง้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยและโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ นี้ ในแต่ละโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงการให้มรี ูปแบบทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้แบรนด์ทแ่ี ตกต่าง
กันระหว่างแบรนด์ชวี าทัยและฮอลล์มาร์ค โดยแต่ละแบรนด์จะมีความโดดเด่น นับตัง้ แต่แนวคิดของการ
พัฒนาโครงการ ไปจนถึงรูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่ง ภายใน และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของ
อาคารทีแ่ ตกต่างกัน โดยคานึงถึงความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์สงู สุดของพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ในโครงการทัง้ หมด
4) การเปิ ดโอกาสทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ทห่ี ลากหลาย
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการเป็ นหนึ่งในผูน้ าทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่อาศัย ระดับชัน้ นาของ
ประเทศ มีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความมังคั
่ งให้
่ กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่าง
มันคงและยั
่
งยื
่ น บริษทั ฯ จึงไม่มนี โยบายการประกอบธุรกิจทีจ่ ากัดเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงั คงพิจารณาโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่อาศัยประเภท
อื่นๆ เช่น โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น รวมถึงยังเปิ ดโอกาส
พิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รวมทัง้
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในทาเลอื่นทีอ่ ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาดและมีศกั ยภาพในการเติบโต
และสร้า งรายได้ ทัง้ นี้ การเลือ กรูปแบบการพัฒ นาโครงการในแต่ ล ะพื้น ที่จ ะขึ้น อยู่ก ับป จั จัย ที่น ามา
พิจารณาเป็ นสาคัญ เช่น ความเป็ นไปได้ของโครงการ ความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความ
เหมาะสมในการพัฒนาของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ และผลตอบแทนของโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
และต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
5) การลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น
นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองแล้วนัน้ บริษทั ฯ ยังพิจารณา
โอกาสในการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี ู้ประกอบการอื่นเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหรืออยู่ในระหว่าง
การพัฒนา จากการประเมินโอกาสและเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของผลตอบแทนจากการพัฒนา
โครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ การลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี ู้ประกอบการอื่นเป็ นผู้พฒ
ั นายัง
เป็ นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการบนที่ดนิ ที่บริษัทฯ มีความต้องการ และลดระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการ ทัง้ ยังเป็ นการสร้างการรับรูร้ ายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติความเป็ นมา
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CHEWA”) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัดตาม
กฎหมายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท โดยเป็ นการร่วมลงทุน
ระหว่าง บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte Ltd บริษทั ในเครือของ TEE Land Ltd ซึง่
ได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตและศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยร่วมกัน จึง
ได้ร่วมก่อตัง้ บริษทั ชีวาทัย จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่
จะพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ คี ุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
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ทัง้ นี้ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding company) โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด นาโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ และคุณสมหะทัย พานิชชีวะ มีประสบการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น โรงแรมและรีสอร์ท มา
นานกว่า 10 ปี รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น และ TEE
Development Pte Ltd ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของ TEE
Development Pte Ltd อันได้แก่ TEE Land Ltd ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสานักงาน
ใหญ่ตงั ้ อยู่ทป่ี ระเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard)
(โปรดดูรายละเอียดในข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น หน้า 1) ทัง้ นี้ TEE Land Ltd มีการประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์ในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากนัน้ TEE Land Ltd รวมถึงกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ TEE Land Ltd เช่น PBT Engineering Pte Ltd หรือ Trans Equatorial Engineering Pte Ltd ยังมี
ความเชี่ย วชาญในการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ เ พื่อ การอุ ต สาหกรรม เช่ น การก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงการวางระบบประกอบอาคารต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย
อากาศ ระบบการป้องกันอัคคีภยั หรือวิศวกรรมการเดินท่อและตัง้ เครื่องสุขภัณฑ์ในอาคาร มานานกว่า
10 ปี
โดยในปี 2551 บริษทั ฯ ได้เริม่ พัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมโครงการแรกภายใต้ช่อื
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ ซึ่งเป็ น โครงการอาคารพักอาศัยจ านวน 1 อาคาร สูง 26 ชัน้ จ านวน
ทัง้ หมด 325
ยู นิ ต มู ล ค่ า โครงการประมาณ 1,350 ล้ า นบาท บนถนนราชปรารภ จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี และสามารถปิ ดการขายโครงการได้แล้ว ในไตรมาส 4
ปี 2557 ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษทั ฯ มีฐานลูกค้ามากขึน้ และได้รบั
ความเชื่อมันในฐานะหนึ
่
่งในผูป้ ระกอบการชัน้ นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาการที่สาคัญ
เดือน/ปี
ปี 2551
มีนาคม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 บริษท
ั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตัง้ บริษทั

ชีวาทัย จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
51 และร้อ ยละ 49 ตามล าดับ โดยมีเ ป้ าหมายเพื่อ ด าเนิ น ธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย ที่มคี ุณภาพ ทัง้ ในด้าน
การออกแบบ การบริการ และการบริหารจัดการงานก่อสร้างระดับชัน้ นาของ
ประเทศ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
พฤษภาคม

 บริษท
ั ฯ ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน

100 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรกฎาคม

 บริษัท ฯ เปิ ดตัว โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ประเภทคอนโดมิเนีย มบนพื้น ที่

กรรมสิทธิ ์ ซึ่งเป็ นโครงการอาคารสูงโครงการแรกของบริษทั ฯ โดยใช้ช่อื ว่า
“โครงการชีวาทัย ราชปรารภ” ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชัน้
จานวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุ เสาวรีย์ชยั
สมรภูมแิ ละรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ
หน้า 5

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี
พฤศจิกายน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 บริษั ท ฯ ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจาก 100 ล้ า นบาท เป็ น ทุ น จด
ทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 บริษท
ั ฯ ดาเนินการจัดตัง้ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด โดยเป็ นการร่วมทุน

กับบริษทั ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่มี
ความเกีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ ในสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากันทีร่ อ้ ยละ 50 โดยมี
วัตถุประสงค์เริม่ แรกในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ในนาม "เดอะ สุรวงศ์"
 บริษั ท ฯ เปิ ด ตัว โครงการเดอะ สุ ร วงศ์

ซึ่ง เป็ น โครงการอาคารชุ ด
คอนโดมิเนียมเพื่อที่อ ยู่อาศัย โดยเป็ นโครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low
Rise) สูง 8 ชัน้ จานวน 52 ห้อง ตัง้ อยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายใต้บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด

ปี 2553
พฤศจิกายน

 บริษท
ั ฯ เปิ ดตัวโครงการชีวาทัย รามคาแหง บนถนนรามคาแหง เพิม่ อีกหนึ่ง

โครงการ ใกล้ก ับ ทางยกระดับ รามค าแหง-พระรามเก้า ซึ่ง เป็ น โครงการ
คอนโดมิเนียมสูง 33 ชัน้ จานวน 535 ห้อง
ปี 2555
สิงหาคม

 บริษท
ั ฯ เริม่ พัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)

โดยเปิ ดตัวโครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี บนถนนทางหลวง
หมายเลข 331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โครงการ 1
เฟส 1 จานวน 5 ยูนิต
ปี 2556
มกราคม

 บริษท
ั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี

จากัด (“GETCO”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่บริษทั
ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กับบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดความสัมพันธ์ในส่วนที่ 2.2.14 รายการ
ระหว่างกัน หน้า 1) ในราคา 240.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ การขายเงินลงทุน
ดัง กล่ า วเป็ นการปรับ โครงสร้ า งของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน
มิถุนายน

 บริษท
ั ฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อรับทราบข่าวสารและ

ข้อมูลทีส่ าคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการอบรม สัมมนา จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ
ตุลาคม

 บริษท
ั ฯ เข้าซือ้ กิจการจากบริษทั โรจน์ธชั ดีเวลลอปเมนท์ จากัด พร้อมเข้า

ดาเนินการพัฒนาโครงการ "ครอส พอยท์" ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมทีอ่ ยู่ระหว่าง
การพัฒ นาในทัน ที ปรับ เปลี่ย นชื่อ เป็ น แบรนด์ใ หม่ ช่ือ โครงการชีว าทัย
อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมโครงการที่ 4 ของบริษทั ฯ และเปลีย่ นชื่อ
หน้า 6

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท โรจน์ ธชั ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เป็ น บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
จากัด เพื่อเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการโดยตรง ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ
100 โดยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26
ชัน้ จานวน 279 ห้อง ตัง้ อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ธันวาคม

 บริษั ท ฯ ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจาก 200 ล้ า นบาท เป็ น ทุ น จด

ทะเบียน 240 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ปี 2557
มิถุนายน

 บริษัท ฯ ได้เปิ ดตัว โรงงานสาเร็จ รูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ่มเติม อีก

จานวน 5 ยูนิต ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี บนถนนทางหลวงหมายเลข
331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตุลาคม

 บริ ษั ท ฯ เปิ ดตั ว โครงการฮอลล์ ม าร์ ค แจ้ ง วั ฒ นะ ซึ่ ง เป็ นโครงการ

คอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
รวม 427 ห้อง บนถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
 บริษท
ั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย เข้าซือ้ โครงการดีซโิ อ

(Dzio) จากบริษทั อรดา จากัด พร้อมเข้าดาเนินการพัฒนาทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ระหว่าง
การพัฒนาต่อ และเปลีย่ นชื่อเป็ นโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชัน้ จานวน 4
อาคาร รวม 792 ห้อง บนถนนงามวงศ์วาน-บางเขน จังหวัดนนทบุรี อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการและพัฒนาโครงการโดยบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ จากัด
 บริษท
ั ฯ ได้ดาเนินการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จังหวัด

ระยอง จานวน 13 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2
อีกจานวน 4 ยูนิตเพิม่ เติม
พฤศจิกายน

 บริษัทฯ ได้ซ้อื ที่ดน
ิ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

ซึง่ จะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้
จ านวน 172
ห้ อ ง ตัง้ อยู่ บ นถนนประชาราษฎร์ส าย 2
จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีกาหนดการเริม่ เปิ ดจาหน่ ายในเดือนกันยายน ปี
2558
ปี 2558
มกราคม

 บริษัทฯ ได้รบ
ั ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate

Services) สาหรับด้านระบบการควบคุมคุณภาพ
กุมภาพันธ์

 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกหอการค้าไทย-อังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์การ

เข้าร่วมเพื่อเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ากับ
สมาชิกรายอื่นๆ ของหอการค้าไทย-อังกฤษ และเป็ นการสร้างเครือข่ายและ
หน้า 7

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี
เมษายน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกหอการค้าไทย-เยอรมัน โดยมีวตั ถุประสงค์การ

เข้าร่วมเพื่อเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ากับ
สมาชิกรายอื่นๆ ของหอการค้าไทย-เยอรมัน และเป็ นการสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
 จากการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23

เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการ ดังนี้
- จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากจานวน 240 ล้านบาท เป็ นจานวน
580 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 340 ล้านหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็ นการจัดสรรให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte
Ltd จานวน 108 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 348 ล้านบาท และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนดังกล่าวจานวน 232 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
สิงหาคม

 บริษัท ฯ ได้รบ
ั บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(BOI) เพื่อสนับสนุ นโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 2 ซึ่ง
ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
กันยายน

 บริษท
ั ฯ เริม่ ก่อสร้างและเปิ ดตัวโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซึง่ เป็ น

โครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้ จานวน 172 ห้อง
ตัง้ อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ปี
2560
 บริษท
ั ฯ เข้าทาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ซึง่ มีขนาด 15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วากับ

บุคคลภายนอก เพื่อพิจารณาพัฒนาเป็ นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
จานวน 81 ยูนิต ตัง้ อยู่บนถนนรังสิต -นครนายก จังหวัดปทุมธานี (รังสิต
คลอง 1)
ตุลาคม

 จากการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ วัน ที่ 21

ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 232 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 580 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายรวมจานวน 232 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
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เดือน/ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
คงเหลือเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 348 ล้านบาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 348 ล้านบาท เป็ นจานวน
905 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 557 ล้านหุน้ มูล
ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยแบ่ ง เป็ น การจัด สรรให้ก ับ ผู้ถือ หุ้น เดิม
จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte
Ltd จานวน 240 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท และจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจานวน 317 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
 บริษท
ั ฯ เข้าทาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ซึง่ มีขนาด 4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วากับ

นางสาวศิรลิ กั ษณ์ พานิชชีวะและนางสาวศิรวิ รรณ พานิชชีวะ เพื่อพิจารณา
พัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) บนถนนเพชรเกษม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ บุคคลทัง้ 2 ไม่เป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
กั บ บริ ษั ท ฯ (อ้ า งอิ ง นิ ย ามบุ ค ลลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ตาม ประกาศ
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ. 17/2551)
เนื่องจากเป็ นบุตรของลุงของนายชาติชาย พานิชชีวะ
ธันวาคม

 บริษท
ั ฯ รับโอนกรรมสิทธิในทีด่ นิ เพื่อพัฒนาเป็ นโครงการบ้านเดีย่ วและบ้าน

แฝด ภายใต้ช่อื โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์ จานวน 81 ยูนิต ตัง้ อยู่บนถนน
รังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 1) ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงสภาพทีด่ นิ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับการก่อสร้าง
ปี 2559
กุมภาพันธ์

 จากการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 17

กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 417 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 905 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายรวมจานวน 417 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
คงเหลือเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 488 ล้านบาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากจานวน 488 ล้านบาท เป็ นจานวน
750 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 262 ล้านหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจานวน
262 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก
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แผนภาพแสดงวันทีเ่ ปิ ดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็ นทางการ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)
50%

100%
บริษทั ชีวาทัย อิ นเตอร์
เชนจ์ จากัด

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน
จากัด

หมายเหตุ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด เป็นบริษทั ร่วม
ของบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ รายละเอียดของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ มีดงั นี้
บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2554 ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจานวน 100 ล้านบาท สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม โดยปจั จุบนั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ มี
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 2 โครงการ ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่ง
เป็ นคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) ตัง้ อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ติดกับโครงการรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึง่ เป็ นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินและสาย
สีม่วง และดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise)
สูง 8 ชัน้ จานวน 4 อาคาร ตัง้ อยู่บนถนนงามวงศ์วาน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน 999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของจานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
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บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ปจั จุบนั
มีทุนจดทะเบียนจานวน 168 ล้านบาท สานักงานตัง้ อยู่เลขที่1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ดาเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอาคารเตีย้ (Low Rise) โดยปจั จุบนั ชีวาทัย ฮัพ ซูน มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการขายจานวน 1 โครงการ ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการเดอะ สุรวงศ์ ตัง้ อยู่บน
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จานวน 389,999 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50 ของจานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
และธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ นี้ สาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาใน
ปจั จุบนั จะเป็ นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมทัง้ หมด ทัง้ โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High
Rise) และประเภทอาคารเตีย้ (Low Rise) ซึง่ ในการพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในทาเลหรือเขตชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้น
ทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทัง้ ใน
ปจั จุบนั และในอนาคต และยังมุ่งเน้นทาเลทีม่ สี ภาพแวดล้อมของชุมชนทีด่ ี มีสงิ่ อานวยความสะดวกรอบด้านอย่าง
ครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผทู้ ต่ี ้องการใช้ชวี ติ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี และสะดวกต่อการเดินทางไปยัง
สถานทีต่ ่างๆ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการของตลาดสาหรับนัก
ลงทุนหรือผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทัง้ ผูป้ ระกอบการไทยและต่างชาติ ทีม่ คี วาม
ต้องการก่อตัง้ โรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยงั ไม่มคี วามต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนในระยะยาว หรือ
ด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษัทฯ จึงได้ทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว
โดยโครงการของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ ป็ นแหล่งอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศไทย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย จานวน 6 โครงการ
ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคาแหง และโครงการฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
5,830 ล้านบาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,040 ล้านบาท และโครงการในอนาคต จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์
เรสซิเดนซ์ และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 มูลค่าโครงการประมาณ 2,147 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีการพัฒนา
โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท และมีโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 175 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจสาหรับปี 2555–2558 สามารถแสดง
ดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและ
ค่าบริการ*
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้หลัก

ม.ค.-ธ.ค. 2555
ล้านบาท ร้อยละ
349.18 77.56

ม.ค.-ธ.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ
647.57 98.02

ม.ค.-ธ.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ
413.29 91.88

ม.ค.-ธ.ค. 2558
ล้านบาท ร้อยละ
1,401.58 98.02

0.00

0.00

5.45

0.83

14.52

3.23

13.54

0.95

95.21
444.40

21.15
98.71

0.00
653.03

0.00
98.84

0.00
427.82

0.00
95.11

0.00
1,415.12

0.00
98.96

14.82
1.04
รายได้อ่นื **
5.81
1.29
7.65
1.16
21.99
4.89
รวมรายได้ทงั ้ หมด
450.21 100.00
660.68 100.00
449.81 100.00 1,429.94 100.00
หมายเหตุ * ในปี 2555 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เริม่ รับรูร้ ายได้ค่าเช่าจากธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า และเริม่ รับรูร้ ายได้จากผู้
เช่ารายแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2556
** รายได้อ่นื ประกอบด้วยกาไรจากการต่อรองราคาซื้อ กาไรจากการจาหน่ ายบริษทั ย่อย ดอกเบี้ยรับ และ
รายได้อ่นื ๆ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ปจั จุบนั โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาเป็ นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมิเนียมทัง้ หมด จานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,870 ล้านบาท ซึง่ อยู่ภายใต้
การดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กล่าวคือ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”)
และบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) โดยชีวาทัย ฮัพ ซูน เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการเดอะ สุรวงศ์ เพียงโครงการเดียว และ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน นอกเหนือจากนัน้ จะเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาและ
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ ทัง้ หมด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจาก
แนวโน้ มสภาวะตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทาเลที่ตงั ้ ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และความเหมาะสมของระดับราคา โดยในปจั จุบนั โครงการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาแล้ว
นัน้ จะเป็ นโครงการทีม่ รี าคาระดับปานกลางจนถึงราคาระดับสูง ซึง่ มีระดับราคาเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันไป
ตามทาเลที่ตงั ้ สภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึงระดับราคาของผู้ประกอบการที่
พัฒ นาโครงการในระดั บ เดีย วกัน ในระยะที่ใ กล้ เ คี ย งกัน ซึ่ง เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณาดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาโครงการได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับปี 2555 ปี
2556 ปี 2557 และ ปี 2558 จ านวน 349.18 ล้า นบาท 647.57 ล้า นบาท 413.29 ล้านบาท และ
1,401.58 ล้านบาทตามลาดับ
ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการปจั จุบนั ของบริษัทฯ บนแผนผังโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ สามารถแสดงได้
โดยแผนภาพดังนี้
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รายละเอียดโครงการแต่ละโครงการสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

รายละเอียดโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก
ชนิดของห้องพัก

2 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วา
17,039 ตร.ม
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชัน้
โครงการตัง้ อยู่บนทาเลซึ่งใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุ เสาวรีย์ชยั สมรภูม ิ
เพีย ง 800 เมตร ห่ างจากรถไฟฟ้าแอร์พ อร์ต เรล ลิงค์ สถานีราช
ปรารภ 700 เมตร และใช้เวลา 15 นาที สาหรับการเดินทางสู่แยกราช
ประสงค์
1,350 ล้านบาท
90,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 325 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 33-35 ตร.ม. จานวน 94 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 45, 47, 50, 55, 61 และ 72 ตร.ม. จานวน
223 ยูนิต
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รายละเอียดโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชนิดของห้องพัก
 3 ห้องนอน ขนาด 114 และ 146 ตร.ม. จานวน 6 ยูนิต
 เพนท์เฮ้าส์ (ดูเพล็กซ์) ขนาด 315 และ 325 ตร.ม. จานวน 2 ยู
นิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ 1 : โถงต้อนรับ พืน้ ทีจ่ อดรถ สวนหย่อม
ชัน้ 2–5 : พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 6 : สระว่ายน้า ฟิตเนส ห้องซักผ้า
ชัน้ 6-26 : ห้องพักอาศัย
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
แพทย์แ ละบุ ค ลากรที่ท างานในโรงพยาบาลและพนัก งานบริษัท ที่
ทางานในบริเวณอนุเสาวรียช์ ยั สมรภูมแิ ละบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนเมษายน ปี 2552 และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม
ปี 2554
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 323 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 99 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 98 ของมูลค่าโครงการ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เดอะ คอมพลีท ราชปรารภ โดย บริษทั ปริญสิร ิ จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ เดอะ แคปปิ ต อล โดย บริษัท เคพีเ อ็น กรุ๊ ป คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
 โครงการ ไอดิโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ โดย บริษัท อนันดา ดีเวล
ลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ เอ็ม พญาไท โดย บริษัท เมเจอร์ ดี เ วลลอปเม้น ท์
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ศุภาลัย อีลทิ โดยบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

2. โครงการเดอะ สุรวงศ์
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รายละเอียดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
เดอะ สุรวงศ์
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

0 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา
2,774 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 8 ชัน้
โครงการกรรมสิทธิบนถนนสุ
รวงศ์ โดยมีระยะทางเพียง 600 เมตร
์
้
จากรถไฟฟ าสถานี ศ าลาแดง ใกล้ร ถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี ส ามย่ า น
สะดวกต่ อ การเดิน ทางไปยังสถานที่ท่อี ยู่ใ จกลางเมือ งของจัง หวัด
กรุ งเ ทพ ม ห า น ค ร ไ ม่ ว่ า จะ เป็ น ศู น ย์ ก าร ค้ า โ ร ง พ ย าบ า ล
สถาบันการศึกษา สถานบันเทิงและโรงพยาบาลหลายแห่ง
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
350 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
125,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 52 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 1 ห้องนอน ขนาด 40, 45 และ 47 ตร.ม. จานวน 32 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 53, 66, 70, 74 และ79 ตร.ม. จานวน 21 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ 1 : โถงต้อนรับ พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 2 : สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย
ชัน้ 2-8 : ห้องพักอาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผู้บริห ารระดับสูง และพนักงานบริษัท ที่ทางานในย่านถนนสีล มและ
สาทร หรือแพทย์และบุคลากรทีท่ างานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนมีนาคม ปี 2552 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2553
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 41 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 79 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ
จานวนยูนิตทีม่ กี ารให้เช่า
3 ยูนิต
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เอ็ม สีลม โดยบริษัท เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้น ท์ จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ วิช แอท สามย่าน โดยบริษทั สยามนุวตั ร จากัด
 โครงการ ไซมิส สุรวงศ์ โดยบริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด
 โครงการ ไอดิโอ คิว จุฬา สามย่ าน โดยบริษัท อนัน ดา ดี เวล
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายห้องชุดของโครงการเดอะ สุรวงศ์ท่ี
เหลือจานวน 11 ยูนิตทัง้ หมดให้กบั More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมี
วัตถุประสงค์การซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน โดยมีกาหนดการชาระเงินตามสัญญา
ภายในเดือนมกราคม มีนาคม และมิถุนายน ทีป่ ระมาณร้อยละ 3 ร้อยละ 4.5 และ
ร้อยละ 7.5 ของมูลค่าห้องทัง้ หมดตามลาดับ และกาหนดโอนกรรมสิทธิและช
์ าระเงิน
ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดภายในเดือนกันยายน 2559
3. โครงการชีวาทัย รามคาแหง

รายละเอียดโครงการชีวาทัย รามคาแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย รามคาแหง
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

3 ไร่ 3 งาน 32 ตร.วา
17,054 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 33 ชัน้
คอนโดมิเนียมอาคารสูงบนถนนรามคาแหง ทุกห้องเปิดกว้างด้วยการ
ตกแต่งด้วยกระจกเต็มบานชนเพดานสูง เพื่อการชมวิวเมืองได้เต็มที่
โครงการตัง้ อยู่ต รงกัน ข้ามกับโรงพยาบาลรามคาแหง และห่างจาก
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย รามคาแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิซง่ึ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เพียง
1.5 กิโลเมตร ใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีหวั หมาก และ
รองรับรถไฟฟ้าสายสีสม้ ในอนาคตอันใกล้
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
1,100 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
75,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 535 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 1 ห้องนอน ขนาด 30 และ 35 ตร.ม. จานวน 523 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 58, 60, 70 และ 72 ตร.ม. จานวน 12 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ 1 : โถงต้อนรับ พืน้ ทีจ่ อดรถ สวนหย่อม
ชัน้ M-5 : พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 6-32 : ห้องพักอาศัย
ชัน้ 33 : สระว่ า ยน้ า ระบบเกลือ และห้อ งออกก าลัง กายที่ส ามารถ
มองเห็นวิวได้กว้าง ห้องเซาว์นาและห้องอบไอน้า
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่มผูอ้ าศัยทีอ่ ยู่ในวัยทางาน โดยเฉพาะในย่านถนนรามคาแหง เขต
บางกะปิ หรือถนนลาดพร้าว รวมถึงนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงหลายสถาบัน
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริ่ม ก่ อ สร้า งในเดือ นมิถุ น ายน ปี 2554 และแล้ว เสร็จ ในเดือ น
กรกฎาคม ปี 2556
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 499 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 93 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 92 ของมูลค่าโครงการ
จานวนยูนิตทีม่ กี ารให้เช่า
3 ยูนิต
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชัน่ โดย บริษทั แกรนด์ ยูนิต้ี
บริเวณเดียวกัน
ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
 โครงการ ดี คอนโด พระราม 9 โดยบริษั ท แสนสิร ิ จ ากัด
(มหาชน)
 โครงการ แบงค์ ค อก ฮอไรซอน รามค าแหง โดย บริ ษั ท
เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
 โครงการ เดอะเบส พระราม 9 โดยบริ ษั ท แสนสิร ิ จ ากัด
(มหาชน)
 โครงการ ลิฟวิง่ เนสท์ รามคาแหง โดยบริษทั ฮิวแมนเนสท์ จากัด

หน้า 18

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

4. โครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์

รายละเอียดโครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์
ชือ่ เดิม
โครงการ ครอส พอยท์ ซึ่งบริษทั ฯ ได้เข้าซื้อกิจการจากบริษทั โรจน์
ธัช ดีเ วลลอปเมนท์ จ ากัด และเปลี่ย นชื่อ เป็ น โครงการชีว าทัย
อินเตอร์เชนจ์
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก
ชนิดของห้องพัก

การใช้ประโยชน์

1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตร.วา
10,353 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชัน้
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กับรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีเตาปูน
ซึง่ จะเป็ นสถานีเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินและรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ใกล้กบั โมเดิรน์ เทรดหลายแห่งและรัฐสภาแห่งใหม่
1,050 ล้านบาท
110,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 279 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 26-40 ตร.ม. จานวน 202 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 51-67 ตร.ม. จานวน 74 ยูนิต
 3 ห้องนอน ขนาด 85 ตร.ม. จานวน 3 ยูนิต
ชัน้ G : โถงต้อนรับ
ชัน้ 1-5: พืน้ ทีจ่ อดรถ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชัน้ 6 : สระว่ายน้ าระบบเกลือ สวนหย่อม ห้องออกกาลังกาย และ
ศูนย์ธุรกิจ
ชัน้ 6-26 : ห้องพักอาศัย
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่มผูอ้ าศัยทีท่ างานในบริเวณเขตบางซื่อ รวมถึงนักลงทุนทีส่ นใจการ
ลงทุนในโครงการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริ่มก่อ สร้างในเดือ นพฤศจิกายน ปี 2556 และแล้ว เสร็จในเดือ น
ธันวาคม ปี 2558
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 228 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 82 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 33 ของมูลค่าโครงการ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เดอะทรี อิน เตอร์ เ ชนจ์ โดยบริษัท พฤกษา เรีย ล
บริเวณเดียวกัน
เอสเตท จากัด (มหาชน)
 โครงการ 333 ริเวอร์ไซด์ โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
 โครงการ ยู ดีไลท์ 2 @ บางซื่อ สเตชัน่ โดย บริษัท แกรนด์ ยู
นิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
 โครงการ ยู ดีไลท์ 3 @ บางซื่อ สเตชัน่ โดย บริษัท แกรนด์ ยู
นิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
 โครงการ ไอดิโอ โมบิ วงศ์สว่าง – อินเตอร์เชนจ์ โดย บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ ริ ช พาร์ ค โดย บริ ษั ท ริ ช ชี่ เพลส 2002 จ ากัด
(มหาชน)

5. โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 17 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

3 ไร่ 1 งาน 75 ตร.วา
13,193 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 2 อาคาร สูง 8 ชัน้
ใกล้ศนู ย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยระยะทางเพียง 500 เมตร และ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และมีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
จากทางด่วนแจ้งวัฒนะ ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ใกล้กบั โมเดิร์นเทรด
ต่างๆ อีกทัง้ ยังเดินทางสะดวกไปยังอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
780 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
65,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 427 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 ห้องสตูดโิ อ ขนาด 24 ตร.ม. จานวน 21 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 28-39 ตร.ม. จานวน 392 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 48 ตร.ม. จานวน 14 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
สิง่ อานวยความสะดวกส่วนกลาง
 พืน้ ทีล่ อ็ บบีส้ ่วนกลาง
 ห้องออกกาลังกาย
 สระว่ายน้าขนาดใหญ่
 ห้องสันทนาการ
 สวนหย่อมและสถานทีพ่ กั ผ่อนกลางแจ้ง
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่ ม ผู้ อ าศัย ที่อ ยู่ ใ นวัย ท างาน พนั ก งานบริษัท ข้า ราชการและ
พนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ ที่ท างานในศูน ย์ ร าชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ
บริษทั เอกชน บนถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด และเขตดอนเมือง
ั ่ นตก และพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียง
ฝงตะวั
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริ่มก่อ สร้างในเดือ นพฤศจิกายน ปี 2557 และแล้ว เสร็จในเดือ น
ธันวาคม ปี 2558
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 223 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 52 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 32 ของมูลค่าโครงการ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ ซัมเมอร์ การ์เด้นท์ โดยบริษทั วินซัม จากัด
บริเวณเดียวกัน
 โครงการ เรียล โดยบริษทั โนเบิล จากัด (มหาชน)
 โครงการ ศุ ภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ โดยบริษัท ศุ ภาลัย จากัด
(มหาชน)
 โครงการ ศุ ภ าลัย วิส ต้า ปากเกร็ด โดยบริษัท ศุ ภ าลัย จากัด
(มหาชน)
 โครงการ เดอะเบส แจ้ ง วัฒ นะ โดยบริษั ท แสนสิ ร ิ จ ากัด
(มหาชน)

6. โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
ชือ่ เดิม
โครงการ ดีซโิ อ ซึง่ บริษทั ฯ ได้เข้าซื้อโครงการจากบริษทั อรดา จากัด
และเปลีย่ นชือ่ เป็นโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ
ซอยดวงมณีตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ

7 ไร่ 0 งาน 70.5 ตร.วา
23,265 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 4 อาคาร สูง 8 ชัน้
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จุดเด่นของโครงการ
คอนโดมิเ นี ย มสไตล์ร ีส อร์ท ที่ม ีแนวคิด ในการออกแบบภูม ิท ัศ น์ ท่ี
ล้อ มรอบด้ ว ยธรรมชาติพ้ืน ที่ส ีเ ขีย ว ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ถ ัด จากกระทรวง
สาธารณสุ ข ใกล้ห้างสรรพสิน ค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์ว าน ใกล้กบั
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง 2 สถานี ได้แก่ สถานีตวิ านนท์และสถานีกระทรวง
สาธารณสุข และ 1 กิโลเมตรจากจุดขึน้ ลงทางด่วนงามวงศ์วาน
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
1,200 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
65,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 792 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 1 ห้องนอน ขนาด 24-31 ตร.ม จานวน 711 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 37-49 ตร.ม. จานวน 81 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
สิง่ อานวยความสะดวกส่วนกลาง
 พืน้ ทีล่ อ็ บบี้ คลับเฮ้าส์ส่วนกลาง
 ห้องออกกาลังกาย
 สระว่ายน้าขนาดใหญ่
 ถนนลู่วงิ่ ภายในโครงการ
 สวนหย่อมและสถานทีพ่ กั ผ่อนกลางแจ้ง
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่มผู้อาศัยที่ทางานบริษัทหรือ ข้าราชการที่ทางานในศูน ย์ราชการ
ต่างๆ ในย่านถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุร ี
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนมกราคม ปี 2557 และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี
2558
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 416 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 53 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 44 ของมูลค่าโครงการ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ โดยบริษทั ศุภาลัย จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ติวานนท์ โดยบริษทั เจ้าพระยา
มหานคร จากัด (มหาชน)
 โครงการ ไอ คอนโด งามวงศ์ว าน 2 โดยบริษัท พร็อ พเพอร์ต้ี
เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
 โครงการ น็อตติ้ง ฮิลล์ โดยบริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)
 โครงการ เดอะ ทรัส ต์ คอนโด โดยบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

7. โครงการชีวาทัย เรสซิ เดนซ์ บางโพ

รายละเอียดโครงการชีวาทัย เรสซิ เดนซ์ บางโพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย เรสซิ เดนซ์ บางโพ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถ น น ป 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

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก
ชนิดของห้องพัก

การใช้ประโยชน์

1 ไร่ 1 งาน 91 ตร.วา
8,356 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 24 ชัน้
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน สถานีบางโพ เพียง 100 เมตร มี
ความเป็นส่วนตัว ด้วยจานวนห้องทีน่ ้อยและพื้นทีจ่ อดรถ กว่า ร้อยละ
80
1,040 ล้านบาท
120,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 172 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 34-49 ตร.ม. จานวน 136 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 68-79 ตร.ม. จานวน 34 ยูนิต
 3 ห้องนอน ขนาด 96 และ 116ตร.ม. จานวน 2 ยูนิต
ชัน้ 1-6 : พืน้ ทีล่ อ็ บบี้ พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 7-22 : ห้องพักอาศัย
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย เรสซิ เดนซ์ บางโพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชัน้ 23 : สระว่ายน้า
ชัน้ 24 : ห้องออกกาลังกาย ห้องอบไอน้า
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
พนักงานและผู้บริห ารระดับสูงจากบริษัทชัน้ น าในบริเวณใกล้เคีย ง
เช่น บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จากัด เป็ นต้น ข้าราชการ พนักงาน
รัฐ วิส าหกิจ และกลุ่ มผู้อ าศัย ที่ท างานในพื้น ที่บ างโพ เตาปูน และ
เกีย กกาย รวมถึงนักลงทุ น ที่ส นใจการลงทุ น ในโครงการตามแนว
สถานีรถไฟฟ้า
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนกันยายน ปี 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มิถุนายน ปี 2560
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์รอ้ ยละ 7
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 35 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 20 ของจานวนยูนิตทัง้ หมดของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ 333 ริเวอร์ไซด์ โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ เดอะ สเตจ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ โดยบริษทั เรียลแอส
เสท ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
 โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง – อินเตอร์เชนจ์ บริษทั อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อ น สเตชัน่ บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี
ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการให้เช่าห้องชุดแก่ผเู้ ช่าจานวนทัง้ หมด 6 ยูนิต ในโครงการเดอะ สุรวงศ์
จานวน 3 ยูนิต และโครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 3 ยูนิต ทัง้ นี้ ในช่วงปี 2555 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีการให้เช่า
ห้องชุดระยะสัน้ ในโครงการเดอะ สุรวงศ์ จานวน 4 ยูนิตโดยมีระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี ซึง่ ปจั จุบนั ห้องชุด
ดังกล่าวบริษทั ฯ ได้นามาจาหน่ายตามปกติ โดยมีการปรับสภาพห้องให้เหมาะสมสาหรับการขายห้องชุด
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

สถานะการก่อสร้าง การขาย และการโอนกรรมสิทธิของโครงการของบริ
ษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดงั นี้
์
การโอนกรรมสิ ทธิ์

ชีวาทัย
ราชปรารภ

บริษทั ฯ

2-0-90

17,039

เมษายน
ปี 2552

การก่อสร้าง
เดือน/ปี ที่
ก่อสร้างเสร็จ
หรือคาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
มีนาคม
ปี 2554

เดอะ สุรวงศ์

ชีวาทัย
ฮัพ ซูน

0-2-40

2,774

มีนาคม
ปี 2552

กุมภาพันธ์
ปี 2553

100

52

350

41

282

11

68

79

กุมภาพันธ์
ปี 2553

41

282

-

-

ชีวาทัย
รามคาแหง

บริษทั ฯ

3-3-32

17,055

มิถุนายน
ปี 2554

กรกฎาคม
ปี 2556

100

535

1,100

499

1,011

36

89

93

กรกฎาคม
ปี 2556

496

1,007

3

4

ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์

1-3-12.5

10,353

พฤศจิกายน
ปี 2556

ธันวาคม
ปี 2558

100

279

1,050

228

804

51

246

82

ธันวาคม
ปี 2558

92

344

136

460

ฮอลล์มาร์ค
แจ้งวัฒนะ

บริษทั ฯ

3-1-75

13,193

พฤศจิกายน
ปี 2557

ธันวาคม
ปี 2558

100

427

780

223

414

204

366

52

ธันวาคม
ปี 2558

132

249

91

165

ฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน

ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์

7-0-70.5

23,265

มกราคม
ปี 2557

มีนาคม
ปี 2558

100

792

1,200

416

654

376

546

53

มีนาคม
ปี 2558

360

530

56

124

ชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ บางโพ

บริษทั ฯ

1-1-91

8,356

กันยายน
ปี 2558

มิถุนายน
ปี 2560

7

172

1,040

35

226

137

814

20

มิถุนายน
ปี 2560

-

-

35

226

ชื่อโครงการ

ชีวาทัย
อิ นเตอร์เชนจ์

บริ ษทั
ผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการ

หมายเหตุ

พืน้ ที่
โครงการ
(ไร่-งานตร.วา)

พืน้ ที่
ขาย
(ตร.ม.)

เดือน/ปี ที่
เริม่ ก่อสร้าง

การขาย
ความ
คืบหน้าของ
โครงการ
(ร้อยละ)
100

หน่วย
325

ลบ.
1,350

หน่วย
323

ลบ.
1,327

หน่วย
2

ลบ.
23

ความ
คืบหน้า
การขาย
(ร้อยละ)
99

จานวนห้อง
ทัง้ หมด

จานวนห้องที่
ขายแล้ว

จานวนห้อง
คงเหลือรอขาย

เดือน/ปี ทีโ่ อน
จานวนห้องทีโ่ อน
กรรมสิทธิ ์ หรือ
กรรมสิทธิ ์แล้ว
คาดว่าจะเริม่
โอนกรรมสิทธิ ์ หน่วย ลบ.
มีนาคม
323 1,327
ปี 2554

จานวนห้อง
คงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ ์
หน่วย ลบ.
-

- ในอดีตบริษทั ฯ มีการจาหน่ายห้องชุดพร้อมผูเ้ ช่าจานวนทัง้ หมด 5 ยูนิต จากโครงการเดอะ สุรวงศ์ จานวน 2 ยูนิตและโครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 3 ยูนิต
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการให้เช่าห้องชุดของบริษทั ฯ จานวนทัง้ หมด 6 ยูนิต แก่ผเู้ ช่าในโครงการเดอะ สุรวงศ์ จานวน 3 ยูนิต และโครงการชีวาทัย รามคาแหง
จานวน 3 ยูนิตจากห้องชุดทีบ่ ริษทั ฯ เตรียมไว้สาหรับให้เช่า 10 ยูนิต
- บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด เป็ นบริษทั ร่วมซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มียอดค้างชาระเงินดาวน์จากลูกค้าจานวน 88 ราย จากจานวนห้องทีร่ อโอนกรรมสิทธิ ์จานวน 88 ยูนิต ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าห้องทัง้ หมด 260.57 ล้าน
บาท โดยเป็ นโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์มลู ค่า 131.69 ล้านบาท โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะมูลค่า 54.80 ล้านบาท โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานมูลค่า 18.80 ล้านบาท
และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ 55.28 ล้านบาท (รายละเอียดเงินค้างชาระสะสมของบริษทั ฯ ในส่วนที่ 2.3.16 หน้า 28)
- ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายห้องชุดของโครงการเดอะ สุรวงศ์ท่เี หลือจานวน 11 ยูนิตทัง้ หมดให้กบั More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การซื้อ
ห้องชุดเพื่อการลงทุน โดยมีกาหนดการชาระเงินตามสัญญาภายในเดือนมกราคม มีนาคม และมิถุนายน ที่ ประมาณร้อยละ 3 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 7.5 ของมูลค่าห้องทัง้ หมด
ตามลาดับ และกาหนดโอนกรรมสิทธิ ์และชาระเงินส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดภายในเดือนกันยายน 2559
- จานวนห้องทีจ่ าหน่ายได้แล้วของโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานลดลงจากไตรมาส 3 จานวน 46 ยูนิต คิดเป็ นมูลค่า 80.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่อนั เนื่องมาจากผูซ้ ้อื ไม่สามารถขอ
สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้รวมถึงผูซ้ อ้ื บางรายไม่มาดาเนินการเปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญาจากบริษทั อรดา จากัด มาเป็ นบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด จึงดาเนินการขอยกเลิกการโอน
กรรมสิทธิ ์กับบริษทั ฯ
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การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นสาคัญ บริษัทฯ จึงไม่ได้
เจาะจงหรือมีนโยบายในการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านัน้ เนื่องจากในแต่ ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป รวมถึง แนวโน้ ม การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ รอบในและรอบนอก และใน
เขตปริม ณฑล จะส่ง ผลให้ก ลุ่ม ลูก ค้า ที่สนใจในอสังหาริมทรัพ ย์ แ ต่ ละโครงการและแต่ ละ
ประเภทมีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ทัง้ นี้ ก่อนที่บริษัทฯ จะเริม่ พัฒนาโครงการใดๆ
นัน้ บริษทั ฯ จะทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการที่จะพัฒนาในเบือ้ งต้น โดยจะเริม่
พิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนัน้ เป็ นหลัก และความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในช่วงเวลานัน้ ๆ เพื่อใช้ในการกาหนดรูปแบบของโครงการและกาหนดราคาขายให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีทส่ี ดุ
กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์ดา้ นทาเลทีต่ งั ้
ทาเลทีต่ งั ้ ถือเป็ นหนึ่งในปจั จัยทีส่ าคัญสุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับทาเลที่ตงั ้ ของโครงการเป็ นลาดับ ต้นๆ ในการพัฒนา
โครงการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการต้องอยู่ในทาเลหรือเขตชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ
และใกล้แหล่งคมนาคมทีส่ าคัญ โดยจะเน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก ใกล้ทางด่วน หรือ
ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลทัง้ ปจั จุบนั
และในอนาคต ซึง่ รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดนิ ) และรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง (แอร์พอร์ต เรล ลิงค์) เช่น โครงการ
ชีว าทัย อิน เตอร์เ ชนจ์ ที่อ ยู่ ติด กับ รถไฟฟ้ าสถานี เ ตาปูน ซึ่ง จะเป็ น สถานี เ ชื่อ มระหว่ า ง
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง หรือโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้ใจ
กลางเมืองห่างจากรถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรียช์ ยั สมรภูมเิ พียง 800 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ 700 เมตร และใช้เวลาเพียง 15 นาที สาหรับการเดินทางสู่
แยกราชประสงค์ไปยังศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาหลาย
สถาบัน ย่านธุรกิจทีส่ าคัญ และสถานทีส่ าคัญอื่นๆ ได้สะดวก
นอกเหนือจากนัน้ สภาพแวดล้อมและคุณภาพของชุมชนแวดล้อมของทีอ่ ยู่อาศัยก็เป็ นปจั จัย
ส าคัญ อีก ป จั จัย หนึ่ ง ที่บ ริษัท ฯ ให้ค วามส าคัญ เป็ น อย่ า งมากในการพิจ ารณาการพัฒ นา
โครงการหนึ่ ง ๆ ของบริษัท ฯ เพื่อ ให้ลูก ค้า หรือ ผู้อ ยู่อ าศัย ที่ไ ด้ตัด สิน ใจซื้อ หรือ ลงทุ น ใน
โครงการของบริษทั ฯ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละรูส้ กึ ปลอดภัย ทัง้ นี้ โครงการทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ฯ ได้
มีก ารพัฒ นาแล้ว นัน้ ล้ว นแล้ว แต่ ตัง้ อยู่ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนที่มีคุ ณภาพ และแวดล้อ มไปด้ว ย
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กลางทางธุรกิจ หรือศูนย์ราชการทีส่ าคัญต่างๆ เป็ นต้น
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กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารกาหนดรูปแบบเฉพาะเจาะจงเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสาหรับโครงการ
ทีบ่ ริษทั ฯ ทาการพัฒนา บริษทั ฯ จะออกแบบตามแนวคิดสาหรับโครงการหนึ่งๆ ทีแ่ ตกต่าง
กันไป โดยพิจารณาจากหลายปจั จัยทีส่ าคัญ โดยเฉพาะลักษณะและความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของโครงการนัน้ ๆ ปจั จัยทางด้านพื้นที่และทาเลที่ตงั ้ ก็เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งที่
สาคัญต่อการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งของแต่ละโครงการ เช่น โครงการชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ ซึ่ง ตัง้ อยู่บ นย่ า นธุ ร กิจ ที่สาคัญ อีก ย่ า นหนึ่ ง ของกรุ ง เทพมหานคร โครงการติด กับ
รถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึง่ เป็ นสถานีเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ใกล้กลับโมเดิรน์ เทรดหลายแห่ง รวมถึงรัฐสภาแห่งใหม่ รูปแบบของโครงการทีพ่ ฒ
ั นาจึงมี
รูปแบบทีท่ นั สมัย มีความหรูหรา และมีสงิ่ อานวยความสะดวกทีค่ รบครัน ซึง่ นอกจากจะมีหอ้ ง
ออกกาลังกายและสระว่ายน้ าแล้วนัน้ ยังมีหอ้ งประชุม และศูนย์ธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์สาหรับ
นักธุรกิจหรือพนักงานบริษทั โดยเฉพาะ ในขณะทีโ่ ครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จะมีการ
ตกแต่งด้วยรูปแบบทีเ่ น้นพืน้ ที่สเี ขียวรอบโครงการ บนแนวคิดของ Eco Living หรือการใช้
ชีวติ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่รี ายล้อม มี พ้นื ที่ท่จี ดั เป็ น ลู่วงิ่ ภายในโครงการสาหรับผู้ท่รี กั
สุขภาพและชื่นชอบการออกกาลังกาย มีสระว่ายน้าและศูนย์ออกกาลังกายขนาดใหญ่ เพื่อให้
ผูอ้ ยู่อาศัยรูส้ กึ ผ่อนคลายและหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผังโครงการให้มี
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางทีผ่ อู้ ยู่อาศัยสามารถมาใช้งานและพักผ่อนได้จริง มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบ
ครัน และระบบรัก ษาความปลอดภัย ที่รดั กุม และเชื่อถือ ได้ เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการทุกด้านของผูอ้ ยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน นอกจากนัน้ ในแต่ละโครงการ บริษทั ฯ ยัง
คานึงถึงการใช้ประโยชน์ สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดในแต่ ละโครงการ โดยทีมงาน
ออกแบบของบริษัทฯ ได้พฒ
ั นาและออกแบบห้องชุดพักอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ในแต่ ละห้องชุดได้อย่างสูงสุด รวมถึงการใช้เครื่องตกแต่ งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
สุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพและมีแบรนด์เป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ
บริษัทฯ มีการจัดทาการสารวจความต้องการของตลาดและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของ
คู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงการ และวางแผนทางการตลาดให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่
ละช่ ว งเวลา โดยบริษัท ฯ มีทีม งานด้า นการขายและการตลาดที่มีค วามเป็ น มือ อาชีพ มี
ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มานาน เป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมด้านการขายของบริษทั ฯ
นโยบายการกาหนดราคา
เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
สาหรับผูซ้ อ้ื ทีม่ รี ายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ราคาขายของโครงการ จึงนับเป็ นอีกหนึ่ง
ปจั จัยหลักที่ผู้ซ้อื ให้ความสนใจเป็ นลาดับต้นๆ นอกเหนือจากการพิจารณาปจั จัยด้านอื่นๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงให้ความสาคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนด
ระดับราคาของแต่ละโครงการ โดยในปจั จุบนั โครงการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาแล้วนัน้ จะ
เป็ นโครงการทีม่ รี าคาระดับปานกลางจนถึงราคาระดับสูง ซึง่ มีระดับราคาเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ไปตามทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึง การเปรียบเทียบระดับ
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ราคาของผูป้ ระกอบการทีพ่ ฒ
ั นาโครงการในระดับเดียวกันในระยะทีใ่ กล้เคียงกัน ทัง้ นี้ ราคาที่
บริษัทฯ กาหนดในแต่ ละช่ วงเวลาของโครงการเดียวกัน อาจแตกต่ า งกันไป ซึ่งขึ้นอยู่ก ับ
สภาพแวดล้อม การแข่งขัน ต้นทุนการพัฒนาและการขาย ความคืบหน้าของการก่อสร้างของ
โครงการและป จั จัย อื่น ๆ ที่เ กิ ด ขึ้น เช่ น เดีย วกัน ซึ่ง เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณาดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถกาหนดระดับราคาของโครงการได้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพื่อสร้างความเชื่อมันและความน่
่
าเชื่อถือในแบรนด์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงให้ความสนใจกับ
การส่งมอบห้องชุดให้กบั ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด ด้วยคุณภาพของวัสดุและการ
ออกแบบตกแต่ ง ที่ไ ด้นาเสนอและประชาสัม พัน ธ์ผ่า นสื่อต่ า งๆ ให้ก ับ ลูก ค้า ตัง้ แต่ เ ริ่ม ต้น
โครงการ บริษทั ฯ มีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานร่วมกับ
บริษทั ฯ เป็ นอย่างดีมาหลายปี เพื่อให้บริษทั ฯ มันใจได้
่
ว่าการก่อสร้างโครงการนัน้ จะเป็ นไป
ตามมาตรฐานการก่อสร้างทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามแบบทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการ
แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็ นระยะ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่
www.chewathai.com และระบบเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ ช่น Facebook โดยผ่ านทาง
https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าใน
การก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละโครงการได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้างบริษทั ที่
ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction Management) เพื่อทาหน้าทีค่ วบคุมดูแลเรื่อง
คุณภาพ และควบคุมการทางานก่อสร้างของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชดิ
ทาให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯ สามารถส่งมอบงานให้ลกู ค้าได้ตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
ความเป็ นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหาร
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ ห ารงานแบบมือ อาชี พ ด้ ว ยที ม งานที่ มี คุ ณ ภาพ มี
ประสบการณ์ และมีวิสยั ทัศน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เป็ นผู้มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถด้า นธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ น อย่ า งดี (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ) ทาให้ระบบการ
ดาเนินงานภายในของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ มีความเป็ นมืออาชีพ มีการควบคุมระบบการ
ทางานภายในที่ดีและชัดเจนโปร่ง ใส ประกอบกับ ผู้บริหารให้ก ารเปิ ดกว้างทางความคิด
สนับสนุนให้พนักงานและทีมงานมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะนามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและความ
ต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกและจัดจ้างทีมงานทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ เพื่อ
ดูแลส่วนงานทีส่ าคัญของโครงการ เช่น บริษทั ออกแบบโครงสร้างงานสถาปตั ยกรรม บริษทั
รับออกแบบตกแต่งภายใน และบริษทั รับออกแบบภูมสิ ถาปตั ย์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ เพราะพนักงานถือเป็ น
กาลังสาคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เติบโตได้อย่างมันคง
่ สามารถดาเนินธุรกิจ ได้
อย่างยังยื
่ นและก้าวหน้า บริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานเพิม่ พูนความรู้ และ
พื้น ฐานในด้า นธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ มีก ารส ารวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมและ
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ดาเนินการจัดอบรมในด้านต่างๆ ให้กบั พนักงาน เช่น การอบรมด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์
การอบรมด้านการตลาด ได้แก่ การทาการตลาดบนสื่อออนไลน์ หรือการส่งพนักงานและทีม
ขายของบริษทั ฯ เข้าร่วมในงานสัมมนาด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการปิ ดการขาย การให้บริการ
ในเชิงลึก การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ซ่งึ มากขึน้ ตามกระแสตลาดในปจั จุบนั เป็ นต้น
ทัง้ นี้ พนักงานส่วนใหญ่ ของบริษัทฯ จะเป็ น กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี ีความมุ่งมัน่ เปิ ดกว้างทาง
ความคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษทั ฯ สนับสนุ นให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในธุรกิจของบริษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทีส่ ามารถ
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี
การวางแผนการขายแบบเป็ นทีมและเป็ นระบบ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็ นทีม เพื่อนาเสนอและอานวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลโครงการ ให้การบริการ และนาเสนอรายละเอียดโครงการไปจนถึงการให้คาแนะนาใน
การขอสินเชื่อทางการเงินกับลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเยีย่ มชมโครงการ ทัง้ ทีส่ านักงานขาย
ณ ทีต่ งั ้ ของโครงการ หรือการออกบูธตามสถานทีต่ ่างๆ ทีมขายจะนาเสนอข้อมูลโครงการแก่
ลูกค้า โดยพนักงานขายจะอธิบายแนวคิด และที่ม าของรูป ลักษณ์ สไตล์ และจุ ดเด่น ของ
โครงการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความรูส้ กึ ร่วม และอยากเป็ นเจ้าของ ตลอดจนถึงการให้ขอ้ มูล
ของโครงการ เช่น ขนาดพืน้ ทีห่ อ้ ง ราคาห้องชุด รูปแบบการตกแต่ง สิง่ อานวยความสะดวกที่
มีใ ห้ รวมถึง สภาพแวดล้อ มโดยรอบโครงการ เป็ น ต้ น โดยพนั ก งานขายทุ ก คนจะต้ อ ง
วิเคราะห์ถงึ ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมโครงการ และให้คาปรึกษาใน
ด้านต่างๆ รวมถึงการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อปิ ดการขายกับลูกค้ารายดังกล่าว
การให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
เพื่อเป็ นการให้บริการกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ทัง้ ยังเป็ น การรักษาฐานลูกค้า รวมถึง
การสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จากการบอกต่อๆ กันไป (word of mouth) ของลูกค้าผูซ้ ง่ึ เคยลงทุน
หรื อ ได้ ซ้ื อ โครงการของบริ ษั ท ฯ แล้ ว นั ้น บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ที่
นอกเหนือไปจากการให้ขอ้ มูลและรายละเอียดของโครงการเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ เช่น
การอานวยความสะดวกในการติดต่ อ ด้านสินเชื่อ ที่อ ยู่อ าศัยกับสถาบัน การเงิน ต่ า งๆ ซึ่ง
นอกจากจะช่วยอานวยความสะดวกให้ลกู ค้าแล้ว ยังช่วยให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนการโอน
ห้องชุดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการตรวจเช็คคุณภาพของห้องชุดโดยมีการ
รับประกันคุณภาพของห้องชุดหลังจากวันทีโ่ อนกรรมสิทธิ การซ่อมแซมอันเนื่องมาจากความ
ไม่เรียบร้อยของห้องชุด ทัง้ นี้ ยังรวมไปถึงการให้คาปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด การช่วย
ประสานงานในการจัดหาผูใ้ ห้บริการงานตกแต่งภายใน และการให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด
แก่ลกู ค้า เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของลูกค้าปจั จุบนั ที่เคยซื้อห้องชุดกับทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะให้สทิ ธิพเิ ศษในการจองซือ้ โครงการทีบ่ ริษทั ฯ จะพัฒนาในอนาคต แก่ลูกค้าเดิม
ของบริษัทฯ ก่อนการเปิ ดขายโครงการอย่างเป็ นทางการ เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์ท่ดี กี บั
ลูกค้าในระยะยาว และให้การพิจารณาลงทุนในโครงการของบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดด้วยตัวเองโดยทีมขายของบริษทั ฯ ทีม่ คี วาม
เป็ น มือ อาชีพ มีประสิทธิภ าพ และมีป ระสบการณ์ แ ละความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ ตลาด
อสังหาริมทรัพย์และรายละเอียดของโครงการเป็ นอย่างดี โดยบริษทั ฯ มีหน่ วยงานด้านการ
ขายประจาอยู่ท่ีสานักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อต้อนรับลูกค้าทีส่ นใจเข้าแวะเยีย่ มชม
โครงการที่สานักงานขายและชมห้องตัวอย่า ง ณ ที่ตัง้ ของโครงการ โดยทีมงานจะมีการ
อธิบายแนวคิด รูปลักษณ์ สไตล์ ความโดดเด่นและความน่ าสนใจของแต่ละโครงการ และ
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการ เช่น ประเภทของห้อง ขนาดพืน้ ที่ ราคาห้องชุด
เครื่องตกแต่งทีม่ าพร้อมกับห้องพัก และพาลูกค้าชมโครงการ นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผูท้ ส่ี นใจ
โครงการยั ง สามารถสอบถามข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ เข้ า ชมเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ ที่
www.chewathai.com และระบบเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ ช่น Facebook โดยผ่ านทาง
https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ไปศึ ก ษารายละเอี ย ด
เบือ้ งต้นของแต่ละโครงการได้
บริษทั ฯ ยังทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการออกบูธตามสถานทีต่ ่างๆ ทีม่ ผี คู้ น
หนาแน่ นและใกล้กบั ทีต่ งั ้ ของโครงการ เช่น การจัดจุดแสดงโครงการในห้างสรรพสินค้าและ
อาคารสานักงานต่างๆ รวมไปถึงงานแสดงบ้าน คอนโดและทีด่ นิ ต่างๆ เช่น งานมหกรรมบ้าน
และคอนโด เป็ นต้น ทีม่ กี ารจัดขึน้ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการผ่ า นสื่อ ในรูป แบบต่ า งๆ โดยเน้ น สื่อ ประชาสัมพัน ธ์ท่ีสามารถเข้า ถึง กลุ่ ม ลูก ค้า
เป้ าหมายได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ อาทิเ ช่ น ป้ ายโฆษณา การแจกแผ่ น พับ (Brochure)
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสื่อบนอินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการ
กระตุน้ ความสนใจและเปิ ดช่องทางในการจาหน่ายเพิม่ เติม
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถพิจารณาได้จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึง่ ได้รบั
ผลกระทบจากปจั จัยทีข่ บั เคลื่อนเศรษฐกิจทัง้ ระดับมหภาคและระดับจุลภาค เช่น อัตราดอกเบืย้ อัตรา
เงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพทางการเมือง ต่างก็เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สิน้
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิ จ
ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) 10 ปี ยอ้ นหลัง (2548-2557) เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3.38 ต่อปี โดยในปี 2557
เศรษฐกิจมีการหดตัวและขยายตัวในระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ตามลาดับ ทาให้อตั ราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในครึง่ ปี แรกของปี 2557 มีค่าร้อยละ 0.0 อันเป็ นผลเนื่องมาจากภาวะความ
ไม่มนคงทางการเมื
ั่
องของไทย แต่ในครึง่ ปี หลังของปี เศรษฐกิจมีการขยายตัวขึน้ ร้อยละ 1.0 ในไตรมาส
3 และโดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวขึน้ ถึงร้อยละ 2.1 ซึง่ ดีขน้ึ อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ โดย
เฉลี่ยตลอดทัง้ ปี 2557 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 (ที่มา: สานักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2558 จะพบว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวสูงขึน้ ถึงร้อย
ละ 2.9 และ 2.8 ตามลาดับ ส่งผลให้ทงั ้ ปี 2558 มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 2.8 อันเนื่องมาจาก
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ปจั จัยสนับสนุนหลายด้าน ทัง้ การบริโภคและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง
การลงทุนรวมโดยรวมยังขยายตัวโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชนทีป่ รับตัวดี
ขึ้นในไตรมาส 4 จากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 และการเร่งซือ้ รถยนต์ก่อนปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิต รวมถึงการส่งออกบริการทีย่ งั ขยายตัวสูง เช่นเดียวกันกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ี
สัญญาณปรับตัวดีขน้ึ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็ นต้นมา โดยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 3.8
จากไตรมาสที่ 3 ของปี เดียวกัน และในไตรมาส 1 - 4 ของปี 2558 ภาคอสังหาริมทรัพย์มกี ารขยายตัว
อย่างต่อเนื่องทีร่ อ้ ยละ 2.8 ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 6.6 จากไตรมาสก่อนหน้าตามลาดับ ทา
ให้โดยรวมทัง้ ปี ภาคอสังหาริมทรัพย์มกี ารขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 ตามการขยายตัวของอุปสงค์และ
อุปทาน
อย่างไรก็ตาม จากรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ประมาณการโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะมีแนวโน้มการขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 2.8
สูงขึน้ เล็กน้อยจากการคาดการณ์ ณ เดือนกันยายน ปี 2558 จากการเร่งรัดการใช้จ่ายและการลงทุน
จากการดาเนินโครงการลงทุนทีส่ าคัญๆ ของภาครัฐทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทัง้ การลงทุนใน
งบประมาณและมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ในระยะที่ 3 การขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของภาคการ
ท่องเที่ยวจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ยงั ขยายตัวได้ดี และฟื้ นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวได้ดกี ว่าที่เคยประเมินไว้ การฟื้ นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการขยายการ
ลงทุนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้
ทีส่ าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มแี นวโน้ม
ปรับตัวดีขน้ึ รวมถึงระดับราคาน้ามันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่า ซึง่ จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
และเอือ้ อานวยต่อการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายซึง่ จะช่วยสนับสนุนการกระตุน้ เศรษฐกิจ
อัตราดอกเบีย้
ระดับอัตราดอกเบีย้ ถือเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยหลัก ทัง้ ทางด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ จะเป็ นปจั จัยทีก่ าหนดระดับ
หนี้สนิ ของผูป้ ระกอบการ และกาหนดความสามารถในการชาระหนี้ และการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค
ซึง่ หากพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ในอดีต ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อ
สาหรับลูกค้าชัน้ ดี (MLR) โดยเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 7.28
น้อยกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้าชัน้ ดีโดยเฉลีย่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึง่ เท่ากับ
ร้อยละ 7.43 (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้ จากการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีก 2
ครัง้ ต่อเนื่องกัน ครัง้ ละร้อยละ 0.25 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และวันที่ 29 เมษายน 2558 ส่งผลให้
อัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้าชัน้ ดี (MLR) โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7.10 อย่างไรก็ดี การปรับลดของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมภายหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ
วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็ นการทยอยปรับลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับการปรับลดภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
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ทัง้ นี้ การลดลงของอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าวจึงน่ าจะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทล่ี ดลง จะส่งผลให้ทงั ้ ผู้ประกอบการและผูบ้ ริโภคมีความสามารถในการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์สงู ขึน้

16 ธ.ค.
58

วันทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในปี 2557-2558
ทีม่ า

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยิง่ ไปกว่านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ทร่ี ้อยละ
2.00 ต่อปี ตลอดทัง้ ปี 2557 หลังจากทีม่ กี ารปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ลงร้อยละ 0.25 จากเดิมทีร่ อ้ ยละ 2.25 เนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 2.00 ต่อปี เป็ นระดับ
ทีผ่ ่อนคลายเพียงพอในการสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย และมีภาวะการเงินทีผ่ ่อนปรนมาก
เพียงพอทีจ่ ะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และวันที่ 29
เมษายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้เล็งเห็นว่า เพื่อเป็ นการเพิ่มแรงสนับสนุ น อย่าง
ทัน ท่ ว งทีใ ห้ก ับ เศรษฐกิจ และช่ ว ยพยุ ง ความเชื่อ มัน่ ของภาคเอกชน ให้ต้ น ทุ น ทางการเงิน ของ
ภาคเอกชนลดลง และอัตราแลกเปลีย่ นปรับตัวในทิศทางทีเ่ อือ้ ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับ
อัตราเงิน เฟ้อทัวไปคาดว่
่
า จะอยู่ในระดับต่ าไปอีกระยะหนึ่ง กนง. จึงประกาศให้ลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอีก 2 ครัง้ ต่อเนื่องกัน ครัง้ ละร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 เป็ นร้อยละ 1.75 และร้อยละ
1.50 ต่อปี ตามลาดับ และยังคงทีอ่ ตั ราดังกล่าวทีร่ อ้ ยละ 1.50 ต่อปี จนถึงปจั จุบนั จากการประชุมกนง.
ครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ทัง้ นี้ คาดว่าหลังจากทีส่ ถานการณ์ทางการเมืองได้คลีค่ ลายลง
ตัง้ แต่ ปลายเดือ นพฤษภาคม ปี 2557 การบริห ารราชการแผ่ น ดิน สามารถดาเนิ น การได้ ต่อ เนื่ อ ง
นโยบายภาครัฐทีเ่ ริม่ มีความชัดเจนขึน้ รวมทัง้ การเบิกจ่ายลงทุนโดยภาครัฐทีข่ ยายตัวเร่งมากขึน้ จะ
ส่งผลต่อเนื่องให้ความเชื่อมันภาคเอกชนปรั
่
บดีขน้ึ และสนับสนุ นการฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
ถือเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค อันจะทาให้อตั ราการเติบโต
ของเศรษฐกิจและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลบวกต่อเนื่องต่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อกี ด้วย
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ั หาความไม่ แ น่ น อนทางการเมือ ง ส่ ง ผลให้ต ลาด
การชะลอตัว ของเศรษฐกิจ อัน เนื่ อ งมาจากป ญ
อสังหาริมทรัพย์หดตัวลงจากปี ก่อนในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทัง้ ทางด้านอุป
สงค์และอุปทาน จากความกังวลของผู้บริโภคและผู้ประกอบการจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยจากข้อมูล จากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงตัวเลขของการชะลอการเปิ ดตัว
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โครงการใหม่ของผูป้ ระกอบการ และการชะลอตัวของการลงทุนจากผู้บริโภค แต่เมื่อ สภาวะทางการ
เมืองเริม่ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เศรษฐกิจเริม่ ฟื้ นตัว ผู้บริโภคและผูป้ ระกอบการเริม่ มีความเชื่อมันใน
่
สภาวะเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ ในครึง่ ปี หลังของปี 2557
ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมฟื้ นตัวได้บา้ ง อุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้ อัตราการจองซื้อที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขน้ึ ในไตรมาสที่ 4 ของปี ตามความ
ต้องการซื้ออาคารชุดเป็ นสาคัญ ขณะที่ผู้ประกอบการเริม่ กลับมาเร่งเปิ ดขายโครงการใหม่มากขึ้น
ในช่วงปลายปี สะท้อนความเชื่อมันที
่ ด่ ขี น้ึ ของผูป้ ระกอบการในธุรกิจนี้

ทีม่ า

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 (ทีม่ า: รายงานแนวโน้มธุรกิจ และรายงานเศรษฐกิจ
และการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยในไตรมาสที่ 4 ภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมดีขน้ึ จากไตร
มาสก่อนหน้าทัง้ ทางด้านอุปสงค์และอุปทานจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์จาก
รัฐบาล แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ยงั คงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อแก่ครัวเรือนเนื่องจากหนี้ครัวเรือนยังอยู่
ในระดับสูง แต่โดยรวมภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสแรกของปี มแี นวโน้มทยอยปรับตัวดีขน้ึ
จากอุ ป สงค์ใ นที่อ ยู่ อ าศัย ประเภทอาคารชุ ด ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่เ น้ น กลุ่ ม ลูก ค้า เป้ าหมาย
ระดับกลางและระดับบนทีย่ งั อยู่ในเกณฑ์ดี สาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยรวมปรับตัวดีขน้ึ เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดราคาระดับบนทีข่ ยายตัว
สูงในทาเลทีม่ ศี กั ยภาพ อาทิ คอนโดมิเนียมตามแนวสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากผูป้ ระกอบการเร่งเปิ ด
โครงการตามแนวรถไฟฟ้า เพื่อให้อาคารชุดสร้างเสร็จทันการเปิ ดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ใน
ไตรมาสที่ 3 แม้ว่าอาคารชุดจะยังขยายตัวได้ดี แต่จะเห็นการเพิม่ ขึน้ ของอาคารชุดส่วนใหญ่จะเป็ น
โครงการทีม่ รี ะดับราคาต่ากว่า 2 ล้านบาทเป็ นสาคัญ ซึง่ สะท้อนความสามารถในการซือ้ ทีอ่ ยู่อาศัยของ
กลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้ต่าและปานกลางทีล่ ดลง ในขณะทีท่ อ่ี ยู่อาศัยในแนวราบมีการชะลอตัวและเปิ ด
ขายลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการปรับตัวของผู้ประกอบการที่หนั มาเน้นการพัฒนาอาคารชุด
นอกจากนี้ จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ระยะที่ 3 ทีป่ ระกาศใช้ในช่วงไตรมาส 4
ซึง่ หมายรวมถึง มาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย (1) ผ่อน
ปรนการให้สนิ เชื่อทีอ่ ยู่อาศัยแก่ผมู้ รี ายได้น้อยและปานกลาง (2) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน
และค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด เหลือร้อยละ 0.01 ของมูลค่าจากเดิมทีร่ อ้ ย
ละ 2.0 (3) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับรายได้ท่จี ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ท่เี ป็ น
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อาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุดทีม่ มี ูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเนื่องกัน 5 ปี ภาษี จึงทาให้
อุปทานคงค้างในภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับลดลง เนื่องจากมาตรการกระตุ้นดังกล่าวมีส่วนช่วยเร่งการ
ตัดสินใจของผูซ้ ้อื ให้เร็วขึน้ และคาดว่าจะปรับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 1 ปี 2559 จากการเร่ง
ตัดสินใจซื้อและเร่งโอนกรรมสิทธิท่อี ยู่อาศัยก่อนหมดมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในเดือน
เมษายน ปี 2559

ทีม่ า

รายงานนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลมีมูลค่าการเติบโต
เฉลีย่ 6 ปี ยอ้ นหลังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 12.03 ต่อปี ทัง้ นี้ ในปี 2557 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่
อาศัยส่วนบุคคลมีอตั ราการขยายตัวเติบโตร้อยละ 12.15 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึง่ สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่
การเติบโตย้อนหลัง 6 ปี แม้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ตัวเลขการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยส่วน
บุคคลมีมูลค่าการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง ทีอ่ ตั ราการเติบโตร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับตัวเลขทัง้ ปี ของปี
2556 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอลงต่อเนื่องและความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึง่ ปี แรก
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอการตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยู่อาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิม่ ความระมัดระวัง
การปล่อยสินเชื่อทาให้จานวนที่อยู่อาศัยทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิสนิ เชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนัน้ ลดลง อย่างไรก็ดี หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย
ในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2557 จากนโยบายภาครัฐทีเ่ ริม่ มีความชัดเจนมากขึน้ ช่วยกระตุ้นความเชื่อมัน่
และอุปสงค์ของการบริโภคและการลงทุน ทัง้ จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทาให้ความต้องการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ และเป็ นสัดส่วนทีม่ ากกว่าในช่วงครึง่ แรกของปี จึงส่งผลให้
การเติบโตของสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยส่วนบุคคลทัง้ ปี 2557 อยู่ในระดับทีส่ งู กว่าอัตราการเติบโตในครึง่ ปี
แรก นอกจากนี้ สาหรับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ปริมาณสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยส่วนบุคคลยังมีการ
เติบโตต่ออย่างเนื่องโดยคิดเป็ นการเติบโตร้อยละ 7.0 นับจากสิน้ ปี 2557 แม้ว่าจะเป็ นการเติบโตใน
อัต ราที่ช้ า กว่ า ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า เล็ก น้ อ ย อย่ า งไรก็ต าม จากรายงานเครื่อ งชี้ธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยรายเดือน จะพบว่าตัวเลขดังกล่าวสาหรับเดือนเมษายน
และเดือนพฤษภาคมของปี 2558 มีอตั ราการเติบโตทีส่ งู ขึน้ กว่าไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับตัวเลข ณ สิน้
ปี 2557 ซึง่ สาเหตุหนึ่งเป็ นผลมาจากการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และ
วันที่ 29 เมษายน 2558 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ซง่ึ เป็ น
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ต้นทุนทางการเงินทีส่ าคัญสาหรับผูบ้ ริโภคลดลง และส่งผลให้ผบู้ ริโภคยังคงมีการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่
อาศัยเพิม่ เติม
หน่วย: ล้านบาท
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เครือ่ งชีธ้ ุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลโอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) รวมทัง้ ปี 2558
พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิรวมกั
์ นทัง้ หมดโดยประมาณ 196,100 หน่วย ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 เมื่อเทียบ
กับปี 2557 ซึง่ มีจานวนประมาณ 174,100 หน่วย
จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิเฉพาะที
อ่ ยู่อาศัยจานวนประมาณ 196,100 หน่ วยนี้ แบ่งออกเป็ นยอด
์
การโอนห้องชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จานวนประมาณ 71,800 รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้าส์ 68,300
หน่ วย บ้านเดีย่ วจานวน 33,400 หน่ วย อาคารพาณิชย์จานวน 15,100 หน่ วย และทีเ่ หลือเป็ นบ้าน
แฝดประมาณ 7,500 หน่วย
ซึ่งหากพิจ ารณาในแง่ ของมูลค่ าการโอนกรรมสิท ธิท์ ่ีอยู่อาศัย ในปี 2558 มีมูลค่า รวมกันประมาณ
484,100 ล้านบาท แบ่งเป็ นห้องชุดมีมลู ค่าการโอนมากทีส่ ดุ ทีป่ ระมาณ 158,300 ล้านบาท บ้านเดีย่ วมี
มูลค่าการโอนประมาณ 153,800 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์มมี ูลค่าการโอนประมาณ 102,100 ล้านบาท
อาคารพาณิชย์มมี ูลค่าการโอนประมาณ 52,200 ล้านบาท และบ้านแฝดมีมูลค่าการโอนประมาณ
17,700 ล้านบาท
ด้านพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ต่อหน่วยของห้องชุดในช่วง 9 เดือนแรกของปี ทม่ี กี ารโอนกรรมสิทธิในกรุ
์ งเทพมหานคร
นัน้ อยู่ทป่ี ระมาณ 27.4 ตารางเมตร ส่วนในจังหวัดเขตปริมณฑลอยู่ทป่ี ระมาณ 28.3 ตารางเมตร
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2558
ประเภทที่ อยู่อาศัย
ห้องชุด
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดีย่ ว

จานวน

มูลค่า

(หน่ วย)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

71,800
68,300
33,400

37%
35%
17%

158,300
102,100
153,800

33%
21%
32%
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การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2558
จานวน

ประเภทที่ อยู่อาศัย

มูลค่า

(หน่ วย)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

อาคารพาณิชย์
บ้านแฝด

15,100
7,500

8%
4%

52,200
17,700

11%
4%

รวม

196,100

100%

484,100

100%

ทีม่ า

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์

จานวนทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิ ์
ปี 2557

มูลค่าอยู่อาศัยทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิ ์
ปี 2558

อุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผูป้ ระกอบการมีมูลค่า
การเติบโตเฉลีย่ 6 ปี ยอ้ นหลังนับจากปี 2552-2557 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.37 ต่อปี
ทัง้ นี้ ในปี 2557 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย สาหรับผูป้ ระกอบการมีอตั ราการเติบโตเพียงร้อยละ 3.65 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 ซึง่ ต่ ากว่าอัตราค่าเฉลีย่ การเติบโตย้อนหลัง 6 ปี อย่างมาก ทัง้ นี้ สืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงครึ่งปี แรก ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์ดงั กล่าวและชะลอการตัดสินใจการลงทุนพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย
เพื่อรอดูความชัดเจนของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ยงั คงความ
เข้มงวดในมาตรฐานการให้สนิ เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทาให้อตั ราการปฏิเสธการให้สนิ เชื่อเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ผูป้ ระกอบการจึงปรับตัวด้วยการเปิ ดขายโครงการทีม่ ขี นาดเล็กลง รวมถึงเลื่อนการเปิ ดขาย
โครงการบางโครงการออกไปเพื่อรอดูภาวะตลาด โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด
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หน่วย: ล้านบาท
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เครือ่ งชีธ้ ุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี

อย่างไรก็ดี จากการที่สถานการณ์ทางการเมืองที่สามารถคลีค่ ลายและเศรษฐกิจปรับตัวดีขน้ึ ได้ตงั ้ แต่
ในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2557 เป็ นต้นมา ประกอบกับการปรับลดของอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงในช่วง
ต้นปี 2558 ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินจากการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เพื่อพัฒนาโครงการของ
ผูป้ ระกอบการต่าลง ผูป้ ระกอบการจึงเริม่ กลับเข้ามาเร่งการเปิ ดขายโครงการใหม่ออกสูต่ ลาดตัง้ แต่ช่วง
ปลายปี 2557 ต่อเนื่องมายัง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ซึง่ สังเกตได้จากการเติบโตของตัวเลขการขอ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการที่ยงั คงเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 โดยคิดเป็ นการเติบโตถึงร้อยละ
6.5 จากปี 2557 และเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ทีส่ งู กว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สะท้อนความเชื่อมันที
่ ด่ ี
ขึน้ ของผูป้ ระกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมฟื้นตัวได้บา้ ง
จึงยังคงเห็นการเติบโตของสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผูป้ ระกอบการทัง้ ปี 2557 และ 3 ไตรมาสแรก
ของปี 2558 แม้ว่าจะยังเป็ นการเติบโตในระดับอัตราทีค่ ่อนข้างต่าในช่วงครึง่ ปี แรกแต่ปรับทยอยเร่งขึน้
ในไตรมาสที่ 3 ก็ตาม
นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยสาหรับจานวนทีอ่ ยู่
อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 5 จังหวัด (นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) พบว่าในปี 2558 มีจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ รวมกัน ประมาณ 121,500 หน่ วย ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีจานวน
ประมาณ 133,500 หน่วย
ทัง้ นี้ จากจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทงั ้ หมดในปี 2558 แบ่งเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 67,000 หน่ วยซึง่ ลดลงร้อยละ 5 จากปี ก่อน และจาก 5
จังหวัดปริมณฑลรวมกันประมาณ 54,500 หน่วย ลดลงร้อยละ 14 จากปี ก่อน โดยจากจานวนทัง้ หมด
ประมาณ 121,500 หน่ วยของปี 2558 ห้องชุดมีการจดทะเบียนใหม่สูงสุดประมาณ 64,500 หน่ วย
บ้านเดีย่ วประมาณ 32,800 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 18,100 หน่วย อาคารพาณิชย์ประมาณ 3,600
หน่วย และบ้านแฝดประมาณ 2,500 หน่วย
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ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2558
เขตพืน้ ที่

บ้านเดีย่ ว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

ห้องชุด

รวมปี 2558

ปี 2557

กรุงเทพมหานคร

13,500

1,600

11,300

1,800

38,800

67,000

70,400

5 จังหวัดปริมณฑล

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

27%

2%

15%

3%

53%

สัดส่วน (ร้อยละ)
ทีม่ า

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์

สภาวะราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ราคาที่ดนิ และราคาที่อยู่อาศัย ทัง้ บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด มีการปรับตัวสูงขึน้ ทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาทีด่ นิ และอาคารชุด ซึง่ นับตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงปี 2558 มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาเฉลี่ยต่อปี ท่ีรอ้ ยละ 6.4 และร้อยละ 5.4 ตามลาดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบการเพิม่ ขึน้ ของราคา
ดังกล่าวในปี 2558 เมื่อเทียบกับราคาในปี 2557 จะมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.8
ตามลาดับ
ดัชนี ราคา

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ทีด่ นิ
บ้านเดีย่ วพร้อมทีด่ นิ
ทาวน์เฮ้าส์พร้อมทีด่ นิ
อาคารชุด

108.3
100.4
100.5
113.7

113.1
101.4
103.7
115.9

121.7
104.5
109.8
127.1

126.9
105.8
112.9
134.5

138.3
111.5
121.3
141.7

150.7
117.0
130.3
154.3

157.2
129.0
135.0
155.6

ทีม่ า

อัตราการเติ บโตเฉลี่ย
ต่อปี (ร้อยละ)
6.4%
4.3%
5.0%
5.4%

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยผลการสารวจดัชนีความเชื่อมันของ
่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่อาศัย ทัง้ ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประจาไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั
(Current Situation Index) มีค่าสูงกว่าค่ากลางทีเ่ ท่ากับ 54.6 ซึง่ ปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3
ปี 2558 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 52.2 ซึง่ ดัชนีความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยมีค่ากลาง
เท่ากับ 50 ดังนัน้ หากค่าดัชนีสงู กว่าค่ากลางมีนยั ว่าผูป้ ระกอบการเห็นว่าอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะทีด่ ี
เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่งึ
ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าครึง่ มีค่าดัชนีความเชื่อมันสู
่ งกว่าผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ซึง่ โดยมากเป็ นผูป้ ระกอบการรายกลางและรายย่อย โดยผู้ประกอบการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนมีค่า
ดัชนีความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั เท่ากับ 63.6 สูงขึน้ มากกว่าในไตรมาสที่แล้ว ที่เท่ากับ 59.6 ส่วน
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนมีค่าดัชนี ความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั เท่ากับ 45.5 สูงขึน้ กว่า
ไตรมาสก่อนหน้าที่ 44.8 แสดงให้เห็นว่าทัง้ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนและผูป้ ระกอบการที่
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนมีความเชื่อมันที
่ ่ดกี บั ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองใน
ปจั จุบนั ผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั เพิม่ ขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ปรับเปลีย่ นทีมเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์ทป่ี ระกาศใช้ในไตรมาส 4 ปี 2558
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ความเชื่อมันเพิ
่ ม่ ขึน้ ทัง้ ในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน ต้นทุนประกอบการที่
ลดลงซึง่ สอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างทีป่ รับตัวลง และการเปิ ดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ในภาพรวม
เพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการที่เ ป็ น บริษั ท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม องอนาคตของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้าในทิศทางทีด่ ขี น้ึ มาก ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จด
ทะเบียน มองอนาคตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในทิศทางทีแ่ ย่ลงเล็กน้อย ทาให้ค่าดัชนีความคาดหวัง
ในอีก 6 เดือนข้างหน้าโดยรวมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยค่าดัชนีเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึน้ จาก 66.3 ในไตรมาส 3 ปี
2558 เป็ น 67.2 ในไตรมาสปจั จุบนั แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการโดยรวมยังมีความคาดหวังทีด่ ตี ่อ
ตลาดอสัง หาริม ทรัพย์ใ นอนาคต จากความคืบ หน้ า ของโครงสร้างพื้น ฐานด้านการคมนาคม การ
เบิกจ่ายงบประมาณ สะท้อนการลงทุนของภาครัฐทีส่ งู ขึน้ ในปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการมีความคาดหวังต่อ
มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ทก่ี ระทรวงการคลังประกาศใช้ว่าจะส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงปี 2559
และความคาดหวังต่อเศรษฐกิจที่ดีขน้ึ ในปี หน้ า แม้ว่าบางส่วนยังคงมีความกังวลต่ อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกทีไ่ ปได้อย่างช้าๆ และปญั หาหนี้ครัวเรือนทีย่ งั สูงก็ตาม
ภาพรวมตลาดคอนโดมิ เนี ยม
สาหรับตลาดทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมนัน้ ถือว่าเป็ นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูง มีค่แู ข่ง
จานวนหลายราย ทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นคู่แข่งส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในทาเลที่ตงั ้ ที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่
สาคัญ และทีอ่ ยู่ใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชนระบบราง ทัง้ ทีเ่ ปิ ดให้บริการแล้ว อยู่ในระหว่างก่อสร้าง หรือ
มีแ ผนจะก่ อ สร้า ง ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง มี
ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน และมี ค วามแข็ง แกร่ ง ทางด้ า นเงิ น ทุ น ซึ่ ง โดยทัว่ ไปแล้ ว การพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุน จานวนมากและยังต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการ อีกทัง้ ผู้ประกอบการยังจาเป็ นต้องศึกษากลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมาย ความต้อ งการของ
ผู้บริโภคที่ชดั เจน และยังต้องพัฒนาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างให้โครงการ เพื่อทาให้โครงการ
ประสบความสาเร็จในการขาย
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2557 โดยจานวน
บ้านจัดสรรมีอตั ราการเติบโตสูงสุดซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.2 จานวนอาคารชุดมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6.9 ในขณะทีจ่ านวนบ้านปลูกสร้างเองมีอตั ราการเติบโตต่ าสุดโดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 ในช่วง
ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2557
อย่างไรก็ตาม สาหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม – มิถุนายน) มีจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้าง
เสร็จ และจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวนทัง้ สิน้ เพียง 53,191 หน่ วย
จากจานวนทัง้ หมด 133,479 หน่ วยของทัง้ ปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยบ้านจัดสรร (บ้านสร้างโดย
ผูป้ ระกอบการ) จานวน 15,042 หน่ วย บ้านสร้างเองจานวน 11,715 หน่ วย และอาคารชุดจานวน
26,434 หน่ วย สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวอย่างต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองในช่วงครึง่ ปี แรก ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์ดงั กล่าวและ
ชะลอการตัดสินใจการลงทุนในทีอ่ ยู่อาศัย เพื่อรอดูความชัดเจนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ ในช่วง
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ครึง่ ปี หลังของปี 2557 เมื่อสถานการณ์ดงั กล่าวได้คลีค่ ลาย มีความชัดเจนในการดาเนินงานและการใช้
นโยบายของภาครัฐมากขึ้น ความเชื่อ มันและอุ
่
ปสงค์ของการบริโภคและการลงทุน จากเอกชนจึง
เพิม่ ขึน้ ในช่วงหกเดือนหลังของปี 2557
จานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่ มขึน้ ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (แบ่งตามประเภทที่ อยู่อาศัย)
ประเภทที่ อยู่อาศัย
(หน่ วย: หน่ วย)

2552

บ้านจัดสรร
อาคารชุด
บ้านปลูกสร้างเอง
รวม

21,634
53,725
19,618
94,977

ทีม่ า

2553

2554

24,476
59,919
22,498
106,893

26,994
34,734
20,128
81,856

2555

2556

2557

23,174
78,391
23,437
125,002

37,577
71,440
23,285
132,302

33,525
75,058
24,896
133,479

อัตราการเติ บโต
เฉลี่ยต่อปี
(ร้อยละ)
9.2
6.9
4.9
7.0

3 ไตรมาส
ปี 2558
25,976
47,984
17,575
91,535

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมันต่
่ อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมทีม่ แี นวโน้มการฟื้ นตัวและเติบโตในทางทีด่ ี
ขึน้ ราคาน้ ามันยังอยู่ในระดับต่ า รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ทาให้ยงั คงเห็นการเพิม่ ขึ้นของ
จานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็ น
จานวนทีใ่ กล้เคียงกับการเพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2557 โดยเฉพาะบ้านจัดสรร (บ้านสร้าง
โดยผูป้ ระกอบการ) ซึง่ มีการเพิม่ ขึน้ จานวนมากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558
สภาวะราคาในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียม
ดัชนีราคาห้องชุดทีอ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาส 3 ปี 2558 และไตรมาส
4 ปี 2558 ปรับตัวปรับตัวสูงขึน้ ทุกประเภท สะท้อนราคาซือ้ -ขายในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียมที่
สูงขึน้ โดยดัชนีราคาอาคารชุดคอนโดมิเนียมทุกระดับราคา ในไตรมาส 3 ปี 2558 และไตรมาส 4 ปี
2558 มีค่าดัชนีเท่ากับ 115.6 และ 117.6 ตามลาดับ โดยปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 และร้อยละ 5.1
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ระดับราคาต่อตารางเมตร
(บาท)
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ
 ต่ากว่า 50,000
 50,000-80,000
 80,001-120,000
 มากกว่า 120,000
กรุงเทพมหานคร
 ต่ากว่า 50,000
 50,000-80,000

ดัชนี ไตรมาส 3
ปี 2558

การเปลี่ยนแปลงเทียบ
กับดัชนี ไตรมาส 3
ปี 2557 (ร้อยละ)

ดัชนี ไตรมาส 4
ปี 2558

การเปลี่ยนแปลงเทียบ
กับดัชนี ไตรมาส 4
ปี 2557 (ร้อยละ)

115.6

4.8

117.6

5.1

115.2
120.2
118.9
112.0
115.6

3.1
4.0
5.9
4.7
4.9

114,6
120.7
122.2
113.8
117.6

3.3
4.4
6.0
4.9
5.1

116.5
120.6

3.6
4.0

116.2
120.9

3.9
4.4
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ระดับราคาต่อตารางเมตร
(บาท)

ดัชนี ไตรมาส 3
ปี 2558

การเปลี่ยนแปลงเทียบ
กับดัชนี ไตรมาส 3
ปี 2557 (ร้อยละ)

ดัชนี ไตรมาส 4
ปี 2558

การเปลี่ยนแปลงเทียบ
กับดัชนี ไตรมาส 4
ปี 2557 (ร้อยละ)

118.9
112.0

5.9
4.7

122.2
113.8

6.0
4.9

 80,001-120,000
 มากกว่า 120,000
ทีม่ า

120
110
100

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ (ปีฐาน = ปี 2555)
ดัชนี ราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ นนทบุรี
และสมุทรปราการรายไตรมาส

103.7
101.3 102.3
100.5
98.5 99.7

105.1

108.6
106.4 107.5

110.3

117.6
114.2
111.9 112.5

115.6

90

80
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2555 2555 2555 2555 2556 2556 2556 2556 2557 2557 2557 2557 2558 2558 2558 2558

ทีม่ า

ไตรมาส
ปี

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์

กล่าวโดยสรุป เฉพาะในกรุงเทพฯ เขตทีม่ กี ารปรับราคาห้องชุดเพิม่ ขึน้ มาก ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขต
ราชเทวี เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางนา และเขต
ั ่ รี ส่วนในจังหวัดนนทบุรแี ละจังหวัดสมุทรปราการ เขตที่มกี ารปรับ
บางพลัด ช่วงกรุงเทพฯ ฝงธนบุ
ราคาห้องชุดเพิม่ ขึน้ มาก ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี (ถนนรัตนาธิเบศร์) ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าบริษทั ฯ มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะสามารถแข่งขันกับ ผูป้ ระกอบการราย
อื่นๆ ในตลาดได้ เนื่องจากทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็ นทาเลทีม่ ศี กั ยภาพและ
เป็ นทาเลใหม่ท่มี แี นวโน้มการเติบโตสูง เช่น พื้นที่ส่วนต่ อขยายสถานีรถไฟฟ้า พื้นที่ท่อี ยู่ในแหล่ง
ชุมชนใหญ่ทม่ี สี ภาพแวดล้อมทีด่ ี ใกล้แหล่งเศรษฐกิจ และสถานทีส่ าคัญต่างๆ สะดวกต่อการเดินทาง
นอกจากนัน้ โครงการทุกโครงการของบริษัทฯ ยังเน้ น การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เ ฉพาะตัว มีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ครบครัน มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่า จึงทาให้ผู้อยู่อาศัยได้รบั ประโยชน์
สูงสุด ซึ่งปจั จัยเหล่านี้นามาซึ่งความพึงพอใจจากลูกค้า และทาให้บริษัทฯ ได้รบั การตอบรับที่ดจี าก
ลูกค้าอย่างต่ อเนื่อง รวมทัง้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับบริการหลังการขาย การจัดจ้างผู้บริหาร
โครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพและมีคุณภาพให้แก่โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
เป็ นต้น
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารชุดคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) ประมาณ
24-30 เดือน และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ประมาณ 12 เดือน โดยระยะเวลาการก่อสร้า ง
โครงการคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการจะแตกต่างกันออกไป ขึน้ อยู่กบั ขนาดและโครงสร้างของแต่ละ
โครงการเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนิน งานตัง้ แต่ การศึก ษาความเป็ น ไปได้
โครงการ การพัฒนา และก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้โดยสังเขบดังนี้
ศึกษาความ
เป็ นไปได้ของ
โครงการ/
จัดซือ้ ทีด่ นิ

ออกแบบ/
เขียนแบบ
โครงการ

ยื่นขอ
ใบอนุญาต
ต่างๆ จาก
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

1 เดือน

2 เดือน

6 เดือน

เริม่ ทาการ
ก่อสร้าง

โครงการสร้าง
แล้วเสร็จ/เริม่
ดาเนินการ
โอนให้ลูกค้า

อาคารเตีย้ 12 เดือน
อาคารสูง 24 - 30 เดือน

โอนห้องชุด
ทัง้ หมดที่
จาหน่ายได้
แล้วให้ลูกค้า

6 เดือน

การจัดหาและจัดซือ้ ทีด่ นิ
บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการซื้อที่ดนิ ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลานาน เพื่อรอการพัฒนาในโครงการที่ยงั
ไม่ได้มกี ารวางแผนไว้ เนื่องจากทีด่ นิ เป็ นสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าสูง และเป็ นการใช้เงินลงทุนในปริมาณมาก
ในขณะที่การพัฒนาโครงการจะใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป ขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการ ซึง่ การ
ลงทุนในทีด่ นิ โดยยังไม่มรี ะยะเวลาทีแ่ น่นอนในแผนการพัฒนาโครงการจะทาให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่อง
ทีล่ ดลง และทาให้บริษทั ฯ มีภาระการถือครองทีด่ นิ โดยไม่จาเป็ น และมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
กฏหมายทีด่ นิ ในอนาคต บริษทั ฯ จึงไม่มนี โยบายดังกล่าว เว้นแต่บริษทั ฯ จะเล็งเห็นว่าทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ
มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยู่ในระดับทีใ่ ห้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเท่านัน้
ในการจัดหาทีด่ นิ เพื่อนามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นนั ้ บริษทั ฯ จะมีการจัดหาทีด่ นิ โดยบริษทั ฯ
เอง โดยหน่ วยงานพัฒนาธุรกิจภายในและผ่านนายหน้าค้าที่ดนิ ทัง้ นี้ เมื่อได้รบั ข้อมูลบริษัทฯ โดย
หน่ ว ยงานพัฒ นาธุ ร กิจ ภายในของบริษัท ฯ จะท าการสารวจและพิจ ารณารายละเอีย ดของที่ดิน
เปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินจากกรมที่ดินและราคาตลาด ทาการศึกษาความเป็ นไปได้
รวมถึงศักยภาพของทาเลที่ตงั ้ ในการนาที่ดนิ มาพัฒนาโครงการอย่างละเอียด โดยเมื่อบริษัทฯ ได้
รายละเอียดของทีด่ นิ ในเบื้องต้นแล้ว บริษทั ฯ จะทาการกาหนดรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมกับ
ทาเลที่ตงั ้ ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อกฏหมายต่างๆ และข้อกาหนด
เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินตามพระราชบัญญัติ ผงั เมือง ความกว้างของถนนที่
เข้าถึงที่ดนิ ดังกล่าว ข้อบังคับท้องถิน่ หรือพื้นที่หา้ มการก่อสร้าง รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
และชุมชน เป็ นต้น รวมทัง้ มีการประเมินผลตอบแทนเบื้องต้นจากการลงทุนในที่ดนิ ดังกล่าว ซึง่ เมื่อ
บริษทั ฯ พิจารณาปจั จัยต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้และเห็นความเป็ นไปได้ในการพัฒนาแล้วนัน้ บริษทั ฯ
จะจัดลาดับความน่าสนใจของทีด่ นิ ดังกล่าว หากมีความน่าสนใจมาก หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของบริษทั
ฯ จะทาการศึกษาเชิงลึกเพิม่ เติมและนาเสนอคณะผู้บริหาร และเข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดซื้อ
ทีด่ นิ การออกแบบ และการจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ต่อไป
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ขัน้ ตอนการจัดหาและจัดซือ้ ทีด่ นิ
ข้อมูลทีด่ นิ ผ่านนายหน้า/
หน่วยงานภายในบริษทั ฯ
ศึกษาข้อกฎหมาย/ข้อกาหนด
เบือ้ งต้นในการพัฒนาโครงการตาม
ลักษณะทางกายภาพและทาเล
ทีต่ งั ้
ไม่น่าสนใจ

จัดระดับความ
น่าสนใจทีด่ นิ

จัดเก็บข้อมูลทีด่ นิ

น่าสนใจ
ศึกษาข้อกฎหมาย/ข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องกับโครงการทีจ่ ะพัฒนา/
ข้อจากัดในการก่อสร้าง
ออกแบบ วางผังโครงการเบือ้ งต้น
คานวณพืน้ ทีอ่ าคารและพืน้ ทีข่ าย
จัดทางบการเงินโครงการ คานวณ
ต้นทุนและผลตอบแทน
นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการบริษทั ฯ
ดาเนินการจัดซื้อทีด่ นิ

การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ที ม งานผู้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า งเป็ นของตนเอง บริ ษั ท ฯ จึ ง ท าการว่ า จ้ า ง
ผู้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า งโครงการจากนิ ติ บุ ค คลภายนอกมาเป็ นผู้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง
ผู้รบั เหมาก่อสร้างงานสถาปตั ยกรรมและภูมทิ ศั น์ ผู้รบั เหมาโครงสร้างอาคาร ผู้รบั เหมางานระบบ
ประกอบอาคาร และผูร้ บั เหมางานตกแต่งภายในอาคาร เป็ นต้น ทัง้ นี้ การจัดจ้างจะขึน้ อยู่กบั ขนาดและ
ความซับซ้อนของงานของแต่ละโครงการ หากโครงการมีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนมาก จานวน
ผูร้ บั เหมาจะมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน หรือกรณีทโ่ี ครงการมีขนาดไม่ใหญ่มาก
หรือมีความซับซ้อนของโครงการไม่มากนัน้ ผูร้ บั เหมา 1 รายอาจรับผิดชอบงานทีม่ ากกว่า 1 งาน
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ มีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้ร ับเหมาก่อ สร้า งที่จ ะมาท างาน
ก่อสร้างในแต่ละโครงการ ซึง่ หลังจากทีม่ กี ารออกแบบรูปแบบโครงการเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะทา
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การประเมินราคาและทาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานและราคา (Bill of Quantities หรือ
BOQ) โดยละเอียด เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานของการกาหนดราคากลางในเบือ้ งต้น และใช้เป็ นแนวทางและ
มาตรฐานในการสรุปคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างในการพัฒนาโครงการนัน้ ๆ โดยผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่
บริษทั ฯ จะพิจารณาเลือก จะต้องเป็ นผูร้ บั เหมาทีม่ ชี ่อื เสียงทีด่ ี มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการ
ประเภทคอนโดมิเนียม มีทมี งานทีม่ คี วามสามารถและความรับผิดชอบในการทางานของโครงการ มี
สภาพคล่องทางการเงิน และมีผลงานในอดีตเป็ นทีน่ ่าพอใจ
ขัน้ ตอนการพิจารณาคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
รูปแบบ/รายการก่อสร้าง

จัดเตรียมเอกสารร่างหนังสือ
แสดงเจตจานงค์ (Letter of
Intent (LOI)) สัญญา
แบบก่อสร้าง รายการประกอบ
แบบและเงือ่ นไขอืน่ ๆ

จดหมายแจ้งเชิญชวน

รับราคาและตรวจสอบ

พิจารณาปรับฐานข้อมูล
ทุกรายการให้ตรงกัน

การจัดทาราคากลาง
(ภายใต้ราคาใน
งบประมาณ)

พิจารณาต่อรองราคาขัน้
สุดท้าย โดย
คณะกรรมการจัดจ้าง

ออกเอกสารหนังสือแสดง
เจตจานงค์ (LOI)

ใช้ในการประเมินราคา
งานก่อสร้าง

พิจารณาผลการประกวด
ราคา

จัดทาสัญญา

ผูม้ อี านาจลงนามคัดเลือก
พิจารณาอนุมตั ิ
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การจัดหาทีป่ รึกษาการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
บริษทั ฯ มีการว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management หรือ “CM”) ใน
แต่ละโครงการของบริษทั ฯ ซึง่ CM จะทาหน้าทีร่ ่วมกับฝา่ ยพัฒนาโครงการโดยวิศวกรฝา่ ยก่อสร้างของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะประจาทีโ่ ครงการของบริษทั ฯ อย่างน้อย 1 คนในแต่ละโครงการ ดาเนินการควบคุมการ
ทางานของผูร้ บั เหมาก่อสร้างร่วมกัน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
ตามแบบทีก่ าหนดและภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ของบริษทั ฯ โดย CM จะให้คาปรึกษาและ
เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายก่อสร้างในแต่ละสัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ
รวมถึงร่วมตรวจสอบผลงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในแต่ละขัน้ ตอนของการตรวจรับและส่งมอบงาน
ของโครงการ โดย CM จะลงนามในเอกสารตรวจรับงวดงานและนาส่งให้วศิ วกรฝา่ ยก่อสร้างตรวจสอบ
และพิ จ ารณาเห็ น ชอบก่ อ นการจัด ส่ ง ให้ ฝ่ า ยบัญ ชี เ พื่ อ เบิ ก จ่ า ยค่ า งวดงานตามสัญ ญาให้ ก ั บ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างต่อไป
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการควบคุมการทางานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง จะมีการควบคุมทัง้ ทางด้านคุณภาพ
และต้นทุนที่เกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างในแต่ละขัน้ ตอน และควบคุมให้การสร้างแล้วเสร็จภายใน
เวลาทีก่ าหนดตามแผนงาน และในระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง หากมีความผิดพลาดหรือความ
คลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนใดเกิดขึน้ ต้องทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีกระบวนการแก้ไขและแนวทางใน
การป้องกันทีด่ ี
โดยในการคัดเลือกทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างนัน้ บริษทั ฯ จะพิจารณาจากประวัตกิ ารรับงานอื่นๆ ที่
ผ่านมา ชื่อเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รูปแบบหรือวิธกี ารในการตรวจสอบ การ
กากับงานก่อสร้างของผู้รบั เหมา ความพร้อมของทีมงานทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการของ
บริษัท ที่ป รึก ษาควบคุ ม งานก่ อ สร้า ง รวมถึง วิธีก ารและเทคโนโลยีท่ีใ ช้ใ นการก่ อ สร้า ง หรือ
ความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างโครงการให้มตี น้ ทุนทีต่ ่าลง เป็ นต้น
การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
บริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากภายนอกในการก่อสร้างโครงการ ในส่วนของงานโครงสร้าง
งานสถาปตั ยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร ดังนัน้ ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
จัดหาวัสดุทงั ้ หมดที่จาเป็ นสาหรับการก่อสร้างโครงการ เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเสริมคอนกรีต
เป็ นต้น โดยผู้รบั หมาก่อสร้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้างทัง้ หมดตามสัญญาว่าจ้าง
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึ่งจะมีการกาหนดราคาที่แน่ นอนในสัญญา (Turnkey Contract) โดยได้มกี าร
คานวณต้นทุนดังกล่าวรวมเป็ นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้างแล้ว ทัง้ นี้ สัญญาดังกล่าวจะไม่รวมถึง
การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ บางอย่างที่มีการใช้เป็ นจานวนมากในรูปแบบที่เหมือนกัน หรือ
สามารถนับจานวนได้แน่ นอน และมีราคาต่อหน่ วยค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทาน้ าอุ่น ชุดครัวและอุปกรณ์ชุดครัว หรืองานตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึง่
บริษัทฯ จะเป็ นผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดหาด้วยตนเอง โดยหน่ วยงานภายในของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษทั ฯ จะทาหน้าทีจ่ ดั หาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ มีการกาหนดนโยบายและอานาจอนุ มตั ใิ น
การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ หน่ วยงานดังกล่าวจะมีการเปรียบเทียบและต่อรองราคากับผูข้ าย
หรือตัวแทนในการจัดหาหลายราย เพื่อให้บริษทั ฯ ได้วสั ดุก่อสร้างทีม่ คี ุณภาพและในราคาทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการจัดซือ้ อุปกรณ์หรือวัสดุก่อสร้างจานวนมากมาเก็บสารองไว้
นอกเหนือจากการใช้ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการเท่านัน้
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การก่อสร้างและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของบริษทั ฯ ทุก
โครงการ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง
กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัด ทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โดยโครงการทีม่ ีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยตัง้ แต่ 4,000 ตารางเมตร หรือมีจานวนห้องพักตัง้ แต่
80 หน่ วย ขึน้ ไป หรือการสร้างอาคารสูงตัง้ แต่ 23 เมตร จะต้องมีการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ ตอนของการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร (ที่ ม า: ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มมี าตรการการป้องกันมลภาวะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระหว่างการ
ก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง เช่น มีผ้าใบคลุมอาคารในระหว่างที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุ
ก่อสร้างหล่นลงมาสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล หรือทรัพย์สนิ สาธารณะในละแวกนัน้
รวมถึงป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สญ
ั จรไปมา และเมื่อสร้างเสร็จแล้วในอาคารนัน้ ๆ จะมีระบบบาบัดน้ า
เสีย ส่ ว นกลาง เป็ น ต้ น ซึ่ง มาตราการต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้อ มนั น้ เป็ น สิ่ง ที่บ ริษัท ฯ ให้
ความสาคัญและจัดให้ทุกโครงการมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยทีผ่ ่านมา
บริษัทฯ ยังไม่มปี ระเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ไม่เคยมีกรณีพพิ าทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม และไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติมอย่างมีนยั สาคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่าง
ใด ยกเว้นค่าใช้จ่า ยในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีหอ้ งชุดทีไ่ ด้ทาสัญญาซือ้ ขายแล้ว แต่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิจาก
ทัง้ หมด 7 โครงการ เป็ นจานวน 321 ยูนิต ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 979 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ของห้องชุดทีย่ งั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
ชื่อโครงการ /
ลักษณะงาน
โครงการชีวาทัย
ราชปรารภ
โครงการ
เดอะ สุรวงศ์
โครงการชีวาทัย
รามคาแหง
โครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
โครงการฮอลล์
มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้พฒ
ั นา
โครงการ
บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย
ฮัพ ซูน จากัด
บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
จากัด
บริษทั ฯ

วันที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
ธันวาคม
ปี 2558
ธันวาคม
ปี 2558
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มูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)
1,350

ห้องขายรอโอน
กรรมสิ ทธิ์
ยูนิต ล้านบาท
-

วันที่คาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ
-

350

-

-

-

1,100

3

4

1,050

136

460

ไตรมาส 1
ปี 2559
ไตรมาส 2
ปี 2559

780

91

165

ไตรมาส 2
ปี 2559
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ชื่อโครงการ /
ลักษณะงาน

ผู้พฒ
ั นา
โครงการ

วันที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ

โครงการ
ฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน
โครงการชีวาทัย
เรสซิเดนซ์
บางโพ

บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
จากัด
บริษทั ฯ

แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
มิถุนายน
ปี 2560

รวม

มูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)
1,200

ห้องขายรอโอน
กรรมสิ ทธิ์
ยูนิต ล้านบาท
56
124

วันที่คาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ
ไตรมาส 2
ปี 2559

1,040

35

226

มิถุนายน
ปี 2560

6,870

321

979

-

หมายเหตุ
- ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายห้องชุดของโครงการเดอะ สุรวงศ์ท่เี หลือจานวน 11 ยูนิต
ทัง้ หมดให้กบั More Global Holdings Pte. Ltd. ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน โดยมี
กาหนดการชาระเงินตามสัญญาภายในเดือนมกราคม มีนาคม และมิถุนายน ที่ประมาณร้อยละ 3 ร้อยละ
4.5 และร้อยละ 7.5 ของมูลค่าห้องทัง้ หมดตามลาดับ และกาหนดโอนกรรมสิทธิ ์และชาระเงินส่วนที่เหลือ
ทัง้ หมดภายในเดือนกันยายน 2559
- ห้องขายรอโอนกรรมสิทธิ ์ของโครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 3 ยูนิต ได้โอนกรรมสิทธิแล้วทัง้ หมด
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- ห้องขายรอโอนกรรมสิทธิ ์ของโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 มีจานวนทีส่ งู เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จและเริม่ โอนในปลายปี 2558 ซึ่ง ณ
29 กุมภาพันธ์ 2559 มีจานวนห้องทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์แล้วจานวน 85 ยูนิต และ 32 ยูนิตตามลาดับ
- จานวนห้องที่จาหน่ ายได้แล้วของโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานลดลงจากไตรมาส 3 จานวน 46 ยูนิต
คิดเป็ นมูลค่า 80.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่อนั เนื่องมาจากผูซ้ ้อื ไม่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้
รวมถึงผูซ้ อ้ื บางรายไม่มาดาเนินการเปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญาจากบริษทั อรดา จากัด มาเป็ นบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ จากัด จึงดาเนินการขอยกเลิกการโอนกรรมสิทธิ ์กับบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามห้องขายรอโอนกรรมสิทธิ ์
ของโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน 56 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้โอนกรรมสิทธิแล้ว
ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 9 ยูนิต ส่วนทีเ่ หลืออยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
- โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี
2560
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ธุรกิ จโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ มีการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูป ให้เช่าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาด
กลางทีม่ จี านวนมากขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสัญชาติไทยและรวมถึงบริษทั ฯ หรือนักลงทุนชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาตัง้
ฐานการผลิตหรือการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งการถือกรรมสิทธิในโรงงาน
หรือผูป้ ระกอบการที่
์
ต้องการก่อตัง้ โรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยงั ไม่มคี วามต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนใน
ระยะยาว รวมถึงผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการลดต้นทุนในการดาเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลด
ความเสีย่ งหรือปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนสร้างโรงงานได้
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นโอกาสและการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว จึงได้เริม่ ต้นพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าที่
มีมาตรฐาน เหมาะสมสาหรับผูป้ ระกอบการในหลายอุตสาหกรรม โดยเริม่ ต้นพัฒนาโครงการแรกในปี
2556 มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท ทัง้ นี้ โรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า
สามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ ช้สอยได้ตามความต้องการพิเศษเฉพาะด้านของลูกค้าได้อกี ด้วย นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้เลือกทาเลทีต่ งั ้ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทีม่ ศี กั ยภาพและเป็ นทาเลทีเ่ หมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ที่มรี ะบบสาธารณู ปโภค การบาบัดสิง่ ปฏิกูลและของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน บริษทั ฯ ยังได้มกี ารพิจารณาทาเลทีต่ งั ้
และลักษณะของโครงการที่จะพัฒนาจากความต้องการของตลาดและนักลงทุน การคาดการณ์แหล่ง
อุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ อีกทัง้ ยังพิจารณา
ถึงโอกาสการได้รบั สิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เช่นกัน
โรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นอาคารสองชัน้ โดยชัน้ ล่างจะเป็ นส่วนของโรงงาน และชัน้
บนจะเป็ นพืน้ ที่สาหรับสานักงาน ซึง่ มีการก่อสร้างในบริเวณพืน้ ทีด่ นิ ทีม่ รี วั ้ กัน้ เป็ นสัดส่วน พร้อมด้วย
ป้อมยาม พืน้ ทีจ่ อดรถ และพืน้ ทีใ่ ช้สอยเอนกประสงค์ ทัง้ นี้ โรงงานสาเร็จรูปทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึน้ เป็ น
โรงงานแบบมาตรฐาน ตัวอาคารใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้โครงเหล็กรูปพรรณ ไม่มเี สา
กลาง ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้มากทีส่ ุด ซึง่ ผูเ้ ช่าสามารถดัดแปลงและปรับเปลีย่ น
รูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของผูเ้ ช่าได้ โดยโรงงานมี ขนาดตัง้ แต่ 1,512 ถึง
1,937 ตารางเมตร บริเวณพื้นของโรงงานซึ่งเป็ นคอนกรีตเสริม เหล็ก สามารถรองรับน้ าหนักได้ถึง
3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ลักษณะโดยทัวไปของโครงการโรงงานส
่
าเร็จรูปทีบ่ ริษทั ฯ ทาการพัฒนามีดงั นี้
ส่วนของโรงงาน
พืน้ โรงงาน

ผนัง
โครงสร้าง
หลังคา
ประตู

พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก รองรับน้ าหนักจรได้ 3,000 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร พืน้ ผิวขัดมันเสริมด้วยวัสดุเพิม่ ความแข็งแกร่งของ
ผิวพืน้
ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี พร้อมผนังโครงเหล็กระบายอากาศด้านข้าง
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก กับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
หลังคาเมทัลชีทพร้อมกรุแผ่นกันความร้อน
ประตูเหล็กม้วน
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ส่วนของโรงงาน
โคมไฟ
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ส่วนของสานักงาน
พืน้ สานักงาน

ผนัง
โครงสร้าง
หลังคา
ประตูและหน้าต่าง
โคมไฟ
พืน้ ที่ด้านนอกโรงงาน
ถนนและพืน้ ทีจ่ อดรถ
ระบบระบายน้ าฝน
ระบบระบายน้ าเสีย
รัว้
ประตู
ป้อมยาม
ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า

ระบบการสื่อสาร

โคมไฟทีใ่ ห้ความสว่างสูง
ติดตัง้ ให้
พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพืน้ สาเร็จรูป รับน้ าหนักได้ 300 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตกแต่งผิวพืน้ ด้วยกระเบื้องยางหรือ
กระเบือ้ งดินเผา
ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี
เสาและคานเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกอบด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงสร้าง T-bars
กระจกพร้อมกรอบอลูมเิ นียม
ั ้ าเพดาน
โคมไฟพร้อมหลอด Fluorescent ฝงในฝ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณถนน ที่จอด
รถพร้อมหลังคา
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ าและบ่อตรวจสภาพน้ า
ท่อ HDPE พร้อมบ่อพักน้ าและบ่อตรวจสภาพน้ า
ความสูง 2 เมตรตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมฯ
ประตูเหล็กรางเลื่อนกว้าง 10 เมตร
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ระบบตรวจจับควัน
ถังดับเพลิง
ป้อมยาม
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. 1 ตัว ต่อ อาคาร (เดินสายส่ง
แรงต่ า ใต้ดิน เข้า สู่อ าคาร) ระบบตู้จ่า ยไฟฟ้ าหลัก MDB-MCB
150 AT/250 AF
ท่อน้ าขนาด 2 นิ้ว พร้อมมิเตอร์น้ าประปา
ถังเก็บน้ าใต้ดนิ ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร
ั ๊ ายน้ าดี
ปมจ่
โทรศัพท์สายตรง

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน
1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท ประกอบไปด้วยอาคารโรงงานสาเร็จรูปจานวน 10
หลัง และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 175 ล้าน
บาท ประกอบไปด้วยอาคารโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 หลัง
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รายละเอียดโครงการ สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีเ่ ช่า
จานวนยูนิตทีใ่ ห้เช่า
จุดเด่นของโครงการ

26-0-72 ไร่
17,120 ตร.ม.
10 ยูนิต
การออกแบบด้วยดีไซน์ ทนั สมัย การจัดวางและจัดสรรด้านพื้นที่ใช้
สอยได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน ลูกค้ายังสามารถออกแบบการใช้
งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลาสัน้ ในการตัง้ โรงงาน
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รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ โครงการยัง ตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยตัง้ อยู่ภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะที่
ได้มาตรฐาน เป็นต้น และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
300 ล้านบาท
ค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
200 บาท
ชนิดของโครงการ
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
 ขนาด 1,512 ตร.ม. จานวน 5 ยูนิต
 ขนาด 1,812 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 1,937 ตร.ม. จานวน 4 ยูนิต
สิง่ อานวยความสะดวก
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA. ทีจ่ อดรถทีม่ หี ลังคา ระบบรักษา
ั ๊ ้ า ระบบระบายน้ าฝน
ความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภยั ปมน
ระบบระบายน้าเสีย ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที่ม ีก ารผลิต เพื่อ สนั บ สนุ น การ
ประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ
ดาเนินการก่อสร้างเป็น 2 เฟส
 เฟสที่ 1 จานวน 5 ยูนิตเริม่ ก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ปี 2555
และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี 2556
 เฟสที่ 2 จานวน 5 ยูนิต เริม่ ก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2556
และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี 2557
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ
ความคืบหน้าในการให้เช่า
ยอดทีท่ าสัญญาเช่าแล้วร้อยละ 40 ของจานวนโรงงานทีป่ ล่อยเช่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สถานะการก่อสร้างและการเช่าของโรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้
ดังนี้
โครงการ

โครงการที่ 1

จานวนยูนิต
ทัง้ หมด

จานวนยูนิตที่ มี
การเช่าทัง้ หมด

พืน้ ที่ เช่าทัง้ หมด
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่า
(ร้อยละ)

10

4

6.898

40

ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเจรจาด้านข้อตกลงและเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญา
เช่ากับลูกค้าจานวน 1 ราย ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะสามารถเซ็นสัญญาและเริม่ ให้เช่าได้ในไตร
มาสที่ 2 ปี 2559
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การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สาหรับธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า คือผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเบาที่มกี ารผลิตสินค้าเพื่อสนับสนุ นธุรกิจอุตสาหกรรมหนักที่ตงั ้ โรงงานอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทัง้ อุตสาหกรรมทีม่ ขี นาดเล็กและขนาดกลาง ทีย่ งั ไม่พร้อมหรือยังไม่มคี วาม
ต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง บริษทั ฯ จึงเลือกทีจ่ ะเสนอทางเลือกใหม่ โดยการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและต้นทุนในการดาเนินการ เพื่อให้สามารถนา
เงินทุนดังกล่าวไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ได้มากขึน้
นอกจากนี้ กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายที่สาคัญ อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ คือ กลุ่ มผู้ประกอบการ
ต่างชาติทเ่ี ข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนในประเทศไทยทัง้ ระยะชัวคราวหรื
่
อถาวร ซึง่ จะเลือก
การเช่าโรงงานสาเร็จรูปแทนการลงทุนเพื่อก่อสร้างถาวร ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจาก
โอกาสความสาเร็จจากการลงทุน ความเสีย่ งจากการจัดหาผู้รบั เหมาเพื่อสร้างโรงงาน หรือ
ข้อจากัด ด้านกฎหมายการถือครองที่ดินของชาวต่ างชาติ รวมถึงความไม่แน่ นอนทาง
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการ
ลงทุนหรือมาตรการการส่งเสริมใดๆ ของภาครัฐ ซึ่งโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของ
บริษทั ฯ สามารถสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน และตอบโจทย์ความเสีย่ งและข้อจากัดต่างๆ
เหล่านัน้ ได้อย่างชัดเจน
กลยุทธ์การตลาด
ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ
ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการนับเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีธ่ ุรกิจหรือผูป้ ระกอบการจะพิจารณาเป็ นลาดับ
แรกในการเลือกก่อสร้างหรือเช่าโรงงาน เพื่อให้สะดวกต่ อการดาเนินธุรกิจ การคมนาคม
ขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้าและวัตถุดบิ ไปยังสถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า
สนามบิน สถานีรถไฟ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กระจายสินค้าทีส่ าคัญ เป็ น
ต้น อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ ยัง มีป ระสบการณ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ช่ า โรงงาน
สาเร็จรูปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์ประกอบการเลือกที่ตงั ้ ในการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
บริษทั ฯ จะเน้นการพัฒนาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยเฉพาะในเขตอีส
เทิรน์ ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) เนื่องจากเป็ นบริเวณที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ
เข้ามาลงทุนทางตรงมากที่สุด (ที่มา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)) และบริเวณใกล้เคียง ซึง่ มีระบบป้องกันความเสีย่ งจากน้ าท่วม มีมาตรฐาน
จากภาครัฐรองรับในด้านงานก่อสร้างและสิง่ แวดล้อม มีระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวย
ความสะดวกทีค่ รบครัน และตรงตามความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ โอกาส
การได้รบั สิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ช่า ก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการพิจารณาเช่นกัน
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รูปภาพแสดงทีต่ งั ้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
อาเภอปลวกแดง จัง หวัดระยอง ซึ่งมีการบริห ารจัด การระบบสาธารณู ปโภคต่ างๆ ที่ไ ด้
มาตรฐานสากล และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน เหมาะแก่การเป็ นศูนย์กลาง
การผลิตและการกระจายสินค้าทีด่ ี มีการคมนาคมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีอ่ ่นื ๆ
โดยมีระยะทางห่างจากจุดสาคัญดังนี้
สถานที่ที่สาคัญ
ท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง
อาเภอศรีราชา
เมืองพัทยา
สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากโครงการ
(กิ โลเมตร)
27
29
36
99
114

ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทอมตะ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในบริษัท อมตะ ซิต้ี จากัด ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นานิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“อมตะซัมมิทโกรท”) โดยมีนโยบายให้
อมตะซัมมิทโกรทพิจารณาซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตเ้ี ท่านัน้ ซึง่ อาจส่งผลด้านข้อจากัด
การจัดหาที่ดนิ เพิม่ เติมจากบุคคลภายนอกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ดี งั กล่าวซึ่งรวมถึง
บริษัทฯ ดังนัน้ หากบริษัทฯ ต้องการซื้อทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าใน
อนาคตในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี เพิ่มเติม เมื่อที่ดินที่ถือครองในปจั จุบนั หมดลงหรือ
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่ามีผเู้ ช่าเต็มจานวน บริษทั ฯ ต้องให้สทิ ธิในการตัดสินใจซือ้ หรือเช่าทีด่ นิ
แก่อมตะซัมมิทโกรทก่อน
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้จ ากัดการพิจ ารณาพัฒนาโครงการแต่ เพีย งในจังหวัด ระยอง
เท่านัน้ บริษัทฯ ยัง ทาการศึกษาและพิจารณาการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอื่นๆ ทีบ่ ริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา มีโอกาสการเติบโตและการ
ขยายฐานลูกค้า สามารถแข่งขันได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดขี องโครงการในอนาคต เช่น
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี หรือ
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ฯ เชื่อว่า บริษทั ฯ จะสามารถจัดหาที่ดนิ ได้เมื่อ
บริษทั ฯ ต้องการพัฒนาโครงการเพิม่ เติมในอนาคต
นโยบายการกาหนดราคา
การกาหนดราคาของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ เช่ น การบ าบัด น้ า เสีย การก าจัด ขยะและสิ่ง ปฏิกู ล เป็ น ต้ น ทัง้ นี้
ค่าบริการงานสาธารณู ปโภคต่างๆ จะเป็ นการชาระให้กบั บริษัทผู้พฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม
ลูกค้า หรือผู้เช่าโครงการจะสามารถช าระโดยตรงกับ บริษัท ผู้พฒ
ั นานิค มอุตสาหกรรมได้
สาหรับค่าเช่าโรงงานนัน้ ผูเ้ ช่าจะชาระโดยตรงกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีการกาหนดค่าเช่าที่
เป็ นมาตรฐานจากหลายปจั จัยทีส่ าคัญ เช่น ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า จานวนยูนิตทีเ่ ช่า ระยะเวลาการ
เช่า หรือบริการอื่นๆ เพิม่ เติมตามทีผ่ เู้ ช่าร้องขอ ทัง้ นี้ สัญญาเช่าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็ น
สัญญาเช่าระยะสัน้ ซึง่ มีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการปรับอัตราค่าเช่า
เมื่อทาการต่อสัญญาอีกครัง้
อย่างไรก็ตาม ในการกาหนดค่าเช่ารวมถึงอัตราการปรับค่าเช่าในสัญญาเช่านัน้ บริษทั ฯ จะ
คานึงถึงค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปของผู้ประกอบการทีใ่ ห้บริการเช่าโรงงานสาเร็จรูปทีม่ ขี นาด
ของโครงการ มีสงิ่ อานวยความสะดวก และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยบริษทั ฯ ได้มหี น่ วยงานภายในที่ทาการติดตามราคาค่าเช่าโรงงานและ
สภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ ใจว่าค่าเช่าโรงงานของบริษทั ฯ อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าลูกค้าหรือผูเ้ ช่า จะไม่ได้คานึงถึงราคาค่าเช่า
อย่างเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเช่าโรงงานหนึ่งๆ แต่จะพิจารณาถึงปจั จัย
อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ดังนัน้ นอกเหนือจากราคาค่าเช่าทีส่ ามารถแข่งขันได้แล้วนัน้ บริษทั ฯ จึง
ให้ความสาคัญกับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบโรงงานสาเร็จรูป
ของบริษทั ฯ ทีม่ มี าตรฐาน มีรปู แบบทีท่ นั สมัย มีความโดดเด่นด้านพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีอ่ อกแบบมา
ได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่นซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถออกแบบต่อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้
สอยทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุ นการใช้งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลา
อันสัน้ ในการจัดตัง้ โรงงาน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์
บริษัท ฯ มีก ารส่ง เสริม ทางการตลาดและการประชาสัม พัน ธ์ ทัง้ การติด ต่ อ หากลุ่ม ลูก ค้า
เป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่านนายหน้า และผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น การโฆษณาในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเน้นสือ่ ประชาสัมพันธ์ทส่ี ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ และหนังสือพิมพ์บางกอก ชูโฮ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอการค้าต่างประเทศ เช่น
หอการค้าไทย หอการค้า ไทย-อังกฤษ หอการค้าไทย-เยอรมัน เป็ นต้น การแจกแผ่นพับ
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(Brochure) หรือใบปลิวโฆษณา เพื่อแจกในบริเวณใกล้เคียงของนิคมอุตสาหกรรม เช่น
ร้านอาหารรอบพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียง การประชาสัมพันธ์
ผ่านแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตัง้ หน้าโครงการหรือนิคมอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ทไ่ี ม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการให้ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.chewathai.com ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ผูป้ ระกอบการหรือลูกค้าทีส่ นใจ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเบือ้ งต้นของ
โครงการ และติดต่อกับบริษทั ฯ ได้โดยตรง
บริการให้คาปรึกษาและแนะนาสาหรับผูเ้ ช่า
บริษัทฯ จัดให้มพี นักงานบริการให้คาปรึกษาและแนะนาลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เช่น บริการให้
ค าปรึก ษาและประสานงานด้ า นต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ทางราชการ อาทิเ ช่ น การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็ นต้น บริษทั ฯ มี
บริการให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการต่ อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยทัง้ ภายนอกและ
ภายในโรงงาน บริการให้ค าปรึกษาและประสานงานด้า นสาธารณู ปโภคต่ างๆ เช่ น การ
ประปา การไฟฟ้า การบาบัดและกาจัดน้าเสีย โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษัทฯ มีการจัด หาตัวแทนซึ่งจะดาเนิน การจัด หาผู้เช่า ให้บริษัทฯ เช่น Knight Frank
Chartered รวมถึงตัวแทนรายบุคคลอื่นๆ และจัดให้มที มี ปล่อยเช่าของบริษทั ฯ เอง ทีม่ คี วาม
เป็ น มือ อาชีพ มีประสิทธิภ าพ และมีป ระสบการณ์ แ ละความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับตลาด
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม รายละเอียดของโครงการ และสิง่ อานวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ของการ
นิคมอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี โดยบริษทั ฯ มีหน่วยงานด้านการปล่อยเช่าไว้คอยต้อนรับลูกค้า
ที่สนใจเข้าแวะเยี่ยมชมโครงการ โดยทีม งานจะมีการอธิบ ายข้อมูลรายละเอียดเกี่ย วกับ
ลักษณะและคุณสมบัตขิ ององค์ประกอบของโรงงาน เช่น ประโยชน์และการใช้สอยของพืน้ ที่
ขนาดพืน้ ที่ อัตราค่าเช่า ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ และพาลูกค้าชมโครงการ นอกจากนี้ ลูกค้า
หรือผูท้ ส่ี นใจโครงการยังสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือเข้าชมเว็บไซต์บริษทั ฯ ที่
www.chewathai.com ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเบือ้ งต้นของโครงการได้
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
จากดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ซึง่ จัดทาโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2557 และ ปี 2558 ดัชนีโดยเฉลีย่ มีค่า 87.4 และ 85.8
ตามลาดับ ลดลงจากค่าเฉลีย่ ของดัชนีในปี 2556 ที่ 92.6 ซึง่ การทีค่ ่าดัชนีอยู่ระดับทีต่ ่ากว่า 100 แสดง
ว่า ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมันต่
่ อการประกอบการในระดั บที่ไม่ดี ทัง้ นี้ ค่าดัชนี
ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมปรับตัว ลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนธันวาคม ปี 2557 ซึ่งเป็ นเดือนที่
ดัชนีมคี ่าเพิม่ ขึน้ อยู่ทร่ี ะดับ 92.7 มีค่าสูงสุดในรอบ 14 เดือนนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึง่ การ
ปรับตัวลดลงของดัชนีตงั ้ แต่ตน้ ปี 2558 เป็ นต้นมานัน้ เป็ นผลจากการปรับลดลงขององค์ประกอบยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ ในขณะที่
เห็นสัญญาณความเชื่อมันที
่ ด่ ขี น้ึ ในเดือนกันยายนเป็ นต้นมา ซึง่ เป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกใน
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รอบ 9 เดือนจากคาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ เพื่อจาหน่ ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และปรับขึน้ อย่างต่อเนื่อง
จนถึงเดือนธันวาคมจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายในช่วงสิน้ ปี และมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อ
กระตุน้ การบริโภคของประชาชนในช่วงปี ใหม่ ประกอบกับราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงทีป่ รับลดลงต่อเนื่องได้
ส่งผลดีต่อต้นทุนขนส่งของผู้ ประกอบการ และการอ่อนค่า ของเงินบาทเป็ นป จั จัยบวกต่ อภาคการ
ส่งออก
การปรับตัวลดลงของดัชนีในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เป็ นผลสืบเนื่องมาจากจากความกังวลต่อ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชะลอการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค ปญั หาภัยแล้งที่
เกิดขึน้ ในหลายพื้นที่ซ่งึ กระทบต่ อรายได้ของเกษตรกรที่เป็ นกาลังซื้อสาคัญของภาคอุตสาหกรรม
รวมทัง้ ความกังวลต่อปญั หาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของคู่คา้ สาคัญของไทย โดยเฉพาะประเทศจีน
ท าให้ผู้ป ระกอบการต่ า งระมัด ระวัง ในการประกอบการและการขยายการลงทุ น อย่ า งไรก็ต าม
ผู้ประกอบการเห็นว่าการค้าชายแดนยังขยายตัวได้ดี และมีส่วนช่วยพยุงภาคการส่งออกของไทย
ขณะเดียวกันในปี งบประมาณ 2559 หากภาครัฐสามารถเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแผนการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่องก็จะมีสว่ นสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ ใน
เดือนธันวาคม ปี 2558 ผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมันที
่ ด่ ขี น้ึ จากความกังวลต่อปจั จัยบางอย่างทีล่ ดลง
เช่น สถานการณ์ การเมืองในประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ราคาน้ ามันที่ยงั อยู่ในระดับต่ า อัตรา
แลกเปลีย่ นจากค่าเงินบาททีย่ งั อ่อนค่า ซึง่ จะเอือ้ ต่อภาคการส่งออกของผูป้ ระกอบการทัง้ ด้านปริมาณ
และมูลค่าการส่งออก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ยี งั อยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่หลังการปรับอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายลงในปี 2558
ปี
2557
เดือน
เฉลี่ย
ดัชนีความเชือ่ มัน่
87.4
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชือ่ มันภาค
่
อุตสาหกรรมคาดการณ์
ใน 3 เดือนข้างหน้า
ทีม่ า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

2558
ก.ค. ส.ค.

91.1

88.9

87.7

86.2

85.4

84.0

83.0

82.4

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เฉลี่ย
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ฝา่ ยเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อย่ า งไรก็ต ามผู้ป ระกอบการมีข้อ เสนอแนะบางประการ ซึ่ง หากภาครัฐ สามารถด าเนิ น การได้
ผู้ประกอบการเชื่อว่า จะสามารถสร้างความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจ เพิม่ ขึ้นแก่ผู้ประกอบการ อัน
ได้แก่ การเร่งพัฒนาระบบขนส่งและการคมนาคมให้เชือ่ มโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเป็ น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เร่งเดินหน้าโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐให้
เป็ นไปตามแผนการใช้งบประมาณเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการที่
รัฐบาลได้อนุ มตั ไิ ปแล้ว เพิม่ การใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าเพื่อสร้างกาลังซื้อ
ในภาคเกษตร เร่งเจรจาการค้ากับประเทศทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างกัน รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องของผูป้ ระกอบการ SMEs โดยสนับสนุ นให้สถาบัน
การเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ ต่ า และสนับสนุ นให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
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ผลิตสินค้า และสนับสนุ นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือรูปแบบ PPP (Public –Private
Partnership) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ดัชนีชท้ี ศิ ทางการลงทุนของภาคเอกชนและดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค มีการ
รายงานดัชนีชท้ี ศิ ทางการลงทุนของภาคเอกชน โดยใช้ปี 2553 เป็ นปี ฐาน พิจารณาจากปจั จัยหลัก 5
ประการ ได้แก่ พืน้ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตก่อสร้างทัวประเทศ
่
ดัชนีการจาหน่ ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ การ
นาเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ และ
ดัชนีการจาหน่ ายรถยนต์เพื่อการลงทุนในประเทศ ซึ่ง พบว่าการลงทุนภาคเอกชนปี 2558 ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ จากตลอดทัง้ ปี 2557 โดยดัชนีเฉลีย่ ทัง้ ปี 2557 และปี 2558 มีค่า 118.2 และ 119.6 ตามลาดับ
โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึน้ ของพื้นที่ได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างจากการขยายตัวของการก่อสร้างทัง้ จาก
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารชุดและอาคารโรงงาน และปริมาณการจาหน่ าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในภาคธุรกิจ เสถียรภาพภาคธุรกิจโดยรวมปรับดีขน้ึ
โดยส่วนหนึ่งได้รบั อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และต่อเนื่องมาถึงครึง่
ปี แรกของปี 2558 ซึง่ มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการส่งออกจากการท่องเทีย่ วและการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนของภาครัฐทีท่ าได้ดตี ่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ความเชื่อ มัน่ ทางธุ ร กิจ ของผู้ป ระกอบการฟื้ น ตัว ขึ้น เล็ก น้ อ ยจากในอดีต สะท้อ นจากการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ (Business Sentiment Index: BSI) ซึง่ ในไตรมาสที่ 4 ปี
2557 มีค่าเฉลีย่ ที่ 48.8 ซึง่ ยังอยู่ระดับต่ ากว่า 50 ซึง่ หากดัชนีมคี ่าน้อยกว่า 50 นัน้ หมายถึงความ
เชื่อมันทางธุ
่
รกิจของผูป้ ระกอบการลดลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจเฉลีย่ ในไตรมาส 1
ในปี 2558 ปรับเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี ะดับ 50.3 แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 และ 3 เฉลีย่ ทีร่ ะดับ
48.2 และ 46.7 ตามลาดับ แต่มกี ารปรับตัวดีขน้ึ ในไตรมาส 4 ทีร่ ะดับ 49.7 ซึง่ ดัชนีค่าความเชื่อมันใน
่
ไตรมาส 1 ของปี 2558 ดังกล่าว เป็ นระดับทีส่ งู กว่า 50 (ระดับทีน่ กั ธุรกิจเริม่ ขยายการลงทุน) เป็ นครัง้
แรกในรอบ 7 ไตรมาสทีผ่ ่านมานับจากไตรมาสที่ 3 ปี 2556 สะท้อนความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจทีเ่ ริ่ม
กลับมาของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ ปรับเพิม่ ขึน้ ตามดัชนีความเชื่อมันด้
่ านผล
ประกอบการ คาสังซื
่ อ้ ต้นทุนการประกอบการ และการผลิต เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจเฉลีย่ ของไตรมาสที่ 4 นัน้ ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ จากทุกองค์ประกอบ
ปรับ ตัว ดีข้นึ ทัง้ หมด โดยเฉพาะดัช นี ค วามเชื่อ มัน่ ด้า นการลงทุ น ที่ แ ม้จ ะปรับ ลดลงในไตรมาส 3
หลังจากทีป่ รับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทัง้ 2 ไตรมาสก่อนหน้า กลับมาปรับตัวดีขน้ึ ในไตรมาสที่ 4 โดย
ดัชนีความเชื่อมันด้
่ านคาสังซื
่ อ้ ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศทีป่ รับดีขน้ึ มาจากผูป้ ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่ม และอีกส่วนหนึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวทีป่ รับดีขน้ึ โดยทีด่ ชั นีดา้ นการ
ลงทุนทีป่ รับตัวดีขน้ึ มาจากธุรกิจส่วนใหญ่ลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต
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ทีม่ า

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ดัชนี 50 = ไม่เปลีย่ นแปลง)

การส่งเสริมการลงทุน
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคและธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รายงานการลงทุนใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึง่ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ มาก โดยหากพิจารณาการลงทุน
จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าในไตร
มาสที่ 4 ของปี 2557 มี จานวนกิจการทีข่ ออนุ มตั ขิ อรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จานวน 2,468
ราย คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 1,606.9 พันล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมากจากไตรมาสก่อนหน้า ทีม่ ี
มูลค่าเงินลงทุน 254.5 พันล้านบาท และนับเป็ นมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนทีส่ งู สุดนับจากการ
ก่อตัง้ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2546 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ปี 2557 เพียง
เดือนเดียว มีมูลค่าเงินลงทุน สูงถึง 1,428.2 พันล้านบาท จากจานวนกิจการทีข่ ออนุ มตั ิขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนจานวน 2,092 ราย ซึง่ สูงเป็ นประวัติการณ์ อันเนื่องมาจากนักลงทุนมีการเร่งยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเดือนธันวาคม ก่อนทีน่ โยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมจะหมดอายุลงใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้เร่งรัดให้มกี ารลงทุนในปี 2558 เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ สืบเนื่องจากการทีน่ โยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเดิมจะหมดอายุลงดังกล่าวนัน้ ทาให้เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 4 ในปี 2558 ซึง่ มี
มูลค่า 29 พันล้านบาท 42 พันล้านบาท 85 พันล้านบาท และ 62 พันล้านบาทตามลาดับ ซึง่ เป็ นการ
ลดลงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาสกับในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนเร่งยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนไปมากแล้วในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ก่อนทีน่ โยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมจะ
หมดอายุลง แต่จานวนโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั สิ ่งเสริมการลงทุนยังคงเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 0.4 แม้ว่ามูลค่า
เงินสนับสนุนการลงทุนจะลดลงในไตรมาส 4 ร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าทีป่ รับเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.9
ทัง้ นี้ หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในครึ่งปี หลังของปี 2557 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 4 กลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยขยายตัวร้อยละ 0.7
จากทีล่ ดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาส 3 ของปี 2557 และยังคงขยายตัวต่อเนื่องในปี 2558 โดยขยายตัว
เฉลี่ยทัง้ ปี ท่รี อ้ ยละ 0.9 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจากการฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจากการผลิต
เพื่อบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้ดี
นอกจากนี้ การลงทุนโดยรวมในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐ การ
ลงทุนภาคเอกชนเริม่ กลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกร้อยละ 3.9 ในไตรมาส 3 และขยายตัวเร่งขึน้ เป็ น
ร้อยละ 4.1 ในไตรมาส 4 และขยายตัวต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558 โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นจากการ
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ปรับตัวดีขน้ึ ของความเชื่อมันของภาคธุ
่
รกิจ การเร่งรัดการอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปี หลัง
ของปี 2557 รวมถึงการขยายการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและภาคการก่อสร้างทีข่ ยายตัว แม้ว่า
ระดับ การใช้ ก าลัง การผลิต จะยัง อยู่ ใ นระดับ ต่ า และเป็ น ข้ อ จ ากัด ต่ อ การขยายการลงทุ น ของ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมก็ตาม
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
หากพิจารณาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน เนื่องจากมีการลงทุนจากผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่
ทัง้ ไทยและต่างชาติอยู่เสมอ แม้ว่าในปี 2557 เงินทุนมีการเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ สาเหตุส่วนใหญ่
เป็ นการไหลออกของเงินลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทย และการไหลออกของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ของทัง้ นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ รวมทัง้ การชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ของสถาบันรับฝากเงินและ
การปล่อยสินเชื่อให้กบั นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยงั คงมีการลงทุนทางตรงเข้า
มาในประเทศเพิม่ ขึน้
(หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2557

ปี 2558

ไตรมาส 1
ปี 2558

ไตรมาส 2
ปี 2558

ไตรมาส 3
ปี 2558

ไตรมาส 4
ปี 2558

เงินทุนเคลื่อนย้าย

-16.4

-18.8

-2.0

-1.8

-7.2

-7.8

ภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาคธนาคาร
ภาคอื่นๆ
การลงทุนโดยตรง
- นักลงทุนไทย
- นักลงทุนต่างชาติ
การลงทุนในหลักทรัพย์
- นักลงทุนไทย
- นักลงทุนต่างชาติ
เงินกู้
การลงทุนอื่น ๆ

1.4
-3.0
-5.3
-9.7
-0.6
-4.3
3.7
-12.1
-7.4
-4.7
-5.4
1.6

-1.7
-1.4
-13.0
-2.7
-3.3
-8.6
5.3
-17.8
-7.0
-10.8
-5.2
7.4

-0.4
-0.4
-3.2
1.9
0.6
-2.3
2.9
-2.5
-0.9
-1.6
-2.2
2.0

-0.5
-0.4
0.4
-0.5
-0.6
-1.9
1.3
-6.6
-3.7
-2.9
1.0
4.4

-0.6
-0.7
-7.0
1.0
-2.1
-2.6
0.5
-3.2
0.9
-4.1
-2.0
0.1

-0.3
0.0
-2.4
-5.1
-1.2
-1.8
0.6
-5.5
-3.3
-2.2
-1.9
0.9

ทีม่ า สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาหรับในปี 2558 จากตัวเลขเงินทุนเคลื่อนย้ายในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2558 จะสามารถเห็น
ได้ว่านักลงทุนต่างชาติมคี วามเชื่อมันในเสถี
่
ยรภาพของการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของประเทศมาก
ขึน้ จึงให้ความสนใจในการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สะท้อนได้จากปริมาณการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Invesmtnet หรือ FDI) ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2558
จานวน 2.9 และ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลาดับ ตัวเลขดังกล่าวของครึง่ ปี แรกในปี 2558 รวม
เป็ นมูลค่าการลงทุนทางตรงจากนักลงทุนต่างชาติมมี ลู ค่ารวมทัง้ หมด 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ มี
ค่าสูงกว่าตัวเลขทัง้ ปี ของปี 2557 ทีเ่ ท่ากับ 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลข
ทัง้ ปี 2558 การลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ ซง่ึ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ตลอดทัง้ ปี 2558
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มูลค่าการลงทุนทางตรงจากนักลงทุนต่างชาติมมี ูลค่ารวมทัง้ สิน้ 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็ น
การเติบโตร้อยละ 43 จากปี ก่อนหน้า
โดยภาพรวมของปี 2558 เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิเมื่อเทียบกับการไหลเข้าสุทธิในไตรมาสก่อน
หน้า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับการไหล
เข้าสุทธิ 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็ นผลมาจาก (1) การขายหลักทรัพย์
สุทธิทงั ้ ในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ (2) การนาเงินออกไปลงทุนใน
หลักทรัพย์และการฝากเงินในต่างประเทศของนักลงทุนไทยรวมถึงกองทุนทีล่ งทุนในต่ างประเทศ และ
(3) การออกไปลงทุนในโดยตรงในต่างประเทศของนักลงทุนไทย โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและการขุดเจาะปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
สาหรับแนวโน้มของปี 2559 สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคมองว่าเศรษฐกิจจะ
ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2558 อยู่ท่รี ะดับร้อยละ 2.8-3.8 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นซึ่ง
นอกเหนือจากการฟื้ นตัวของความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจ การเร่งรัดพิจารณาอนุ มตั โิ ครงการส่งเสริมการ
ลงทุนในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2557 ซึง่ ส่วนหนึ่งคาดว่าจะมีการเริม่ ลงทุนในปี 2558 มูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใหม่ในเดือนธันวาคม 2557 ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะมีการเร่งรัดอนุ มตั ิและ
สนับสนุ นให้โครงการลงทุนที่ผ่านการอนุ มตั ิเริม่ ดาเนินโครงการในปี 2558 แล้วนัน้ ยังได้รบั ปจั จัย
สนับสนุ นทัง้ จากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐทีม่ กี ารขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปี แรกจากโครงการ
ลงทุนจากภาครัฐทัง้ ด้านการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ และการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษชายแดนเริม่ มีความชัดเจนและคืบหน้ามากขึน้ และการขยายการลงทุนเพื่อขยาย
กาลังการผลิตรองรับการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2559 อีกทัง้ รัฐบาลยังได้
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสาคัญๆ เพิม่ เติมจานวน 6 มาตรการในปลายปี 2558 ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) มาตรการส่งเสริมความเป็ นอยู่ของประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัวประเทศ
่
(2) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ (4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (5)
มาตรการเร่งรัดการลงทุนของ BOI และ (6) มาตรการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวสวนยาง รวมถึง
ปจั จัยจากการอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะทาให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทในครึ่งปี ห ลังปรับตัว
เพิม่ ขึน้ สนับสนุ นรายรับและสภาพคล่องในรูปเงินบาทของผูป้ ระกอบการอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ ามัน
และอัต ราเงินเฟ้ อที่ย ัง อยู่ใ นระดับต่ า สนับ สนุ น ก าลัง ซื้อ ที่แท้จ ริงของประชาชน ลดต้น ทุน ของ
ผู้ประกอบการและเอื้ออานวยต่อการดาเนินนโยบายการเงินผ่ อนคลายเพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง
โรงงานสาเร็จรูปถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการอาจเลือกที่
จะเป็ นเจ้าของโรงงานโดยลงทุนสร้างโรงงานเอง หรืออาจเลือกเช่าโรงงานสาเร็จรูปเพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนในการดาเนินการลง ปจั จุบนั มีผู้ประกอบการต่างชาติจานวนมากที่เข้ามาตัง้ ฐานการผลิตใน
ประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งการถือกรรมสิทธิในโรงงาน
เนื่องจากประเทศไทยตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ หมาะแก่การ
์
ลงทุน ตัง้ อยู่ในศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียน มีแรงงานทีม่ ที กั ษะ มีกฎระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุนและ
การเติบโตของการลงทุน นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลางในประเทศ
ยังนิยมเช่าโรงงานสาเร็จรูปอีกด้วย ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนของโครงการ และเพิม่ ความยืดหยุ่นใน
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การด าเนิ น ธุ ร กิจ ท าให้ป จั จุ บ ัน โรงงานส าเร็จ รู ป ให้เ ช่ า จึง ยัง เป็ น ที่ต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเสมอ
อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั มีบริษทั อื่นทีด่ าเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เช่าทีม่ ี
กลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ได้แก่ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด์ จากัด บริษัท เหมราชพัฒนา
ทีด่ นิ จากัด (มหาชน) และ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ สถานการณ์
การแข่งขันอาจมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้มของผูป้ ระกอบการทีป่ ระกอบธุรกิจ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเริม่ เข้ามาทาธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่ามากขึน้
เนื่องจากการขายทีด่ นิ อยู่ในภาวะทีค่ ่อนข้างผันผวน ผูป้ ระกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวจึง
มุ่งหาธุรกิจทีส่ ามารถสร้างกระแสเงินสดทีค่ ่อนข้างแน่นอนเพิม่ ขึน้ และเป็ นการต่อยอดความได้เปรียบ
ทางธุรกิจเนื่องจากมีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกัน (ทีม่ า: ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)) ทัง้ นี้ แม้ว่าตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศสะท้อนการขยายตัวและความ
เชื่อมันในเสถี
่
ยรภาพของการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2558 บริษทั ฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเสมอ เพื่อพิจารณา
และติดตามแนวโน้มและความต้องการของตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้
เทียบเท่ากับคู่แข่งรายใหญ่ดงั กล่าว
2.1.1 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ขัน้ ตอนจัดหาทีด่ นิ และการดาเนินงานก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปมาตรฐาน

คัดเลือกนิคม
อุตสาหกรรม
ทีเ่ หมาะสม

คัดเลือกทาเล
และขนาด
ทีด่ นิ ที่
เหมาะสมใน
นิคม
อุตสาหกรรม
นัน้ ๆ

ลงนามใน
สัญญาซือ้
ขายหรือเช่า
ทีด่ นิ กับ
เจ้าของนิคม
อุตสาหกรรม

ดาเนินการ
ขออนุญาต
ก่อสร้างจาก
กนอ.

เริม่
ดาเนินการ
ก่อสร้าง

ลงนาม
สัญญากับ
ลูกค้า

ตรวจสอบ
และส่งมอบ
โรงงานให้กบั
ลูกค้า

การจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการ
ในการจัดหาที่ดินเพื่อนามาพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จ รูป นัน้ บริษัทฯ จะมีการจัดหาที่ดิน โดย
ขัน้ ตอนและวิธกี ารเช่นเดียวกันกับการจัดหาทีด่ นิ เพื่อนามาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ
ซึง่ จะมีการจัดหาโดยบริษทั ฯ เอง ภายใต้หน่วยงานพัฒนาธุรกิจภายในและผ่านนายหน้าค้าที่ดนิ ทัง้ นี้
เมื่อบริษทั ฯ ได้รายละเอียดข้อมูลของทีด่ นิ ในเบือ้ งต้นแล้ว บริษทั ฯ จะทาการกาหนดรูปแบบและขนาด
ของโครงการให้เหมาะสมกับทาเลทีต่ งั ้ ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรม และการเติบโตของพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมใกล้เคียง ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ ฐาน พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อกฏหมายต่างๆ และข้อกาหนดเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ข้อบังคับ ของการนิค มอุต สาหกรรม รวมถึง ข้อ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อ มและชุ มชน เป็ นต้น
รวมทัง้ มีการประเมินผลตอบแทนเบื้องต้นจากการลงทุนในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเมื่อบริษัทฯ พิจารณา
ปจั จัยต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้และเห็นความเป็ นไปได้ในการพัฒนาแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะจัดลาดับความ
น่ า สนใจของที่ดิน ดัง กล่ า ว หากมี ค วามน่ า สนใจมาก หน่ ว ยงานพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ จะ
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ทาการศึกษาเชิงลึกเพิม่ เติมและนาเสนอคณะผู้บริหาร และเข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดซื้อที่ดิน
การออกแบบ และการจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ต่อไป
ในปจั จุบนั โครงการทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึง่ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็ นต่างๆ และมีสงิ่
อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน มีทาเลทีต่ งั ้ ทีส่ ามารถเดินทางและขนส่งสินค้าไปยังสถานทีท่ ่ี
สาคัญต่ างๆ เช่น ท่าเรือน้ าลึก แหลมฉบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมถึงแหล่งการกระจาย
สินค้าทีส่ าคัญต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
บริษัทฯ ไม่มที ีมงานผู้รบั เหมาก่อสร้างเป็ นของตนเอง บริษัทฯ จะทาการว่าจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้าง
โครงการจากนิติบุคคลภายนอกมาเป็ นผู้ดาเนินการ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจ ารณาคัดเลือ กผู้ร ับ เหมาก่อ สร้างที่จ ะมาท างานก่อ สร้างในแต่ ละโครงการเช่น เดียวกัน กับ การ
คัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีจ่ ะมาทางานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ ซึง่ หลังจากที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ได้กาหนดรูปแบบโครงการเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะทาการประเมินราคา
และทาบัญชีแสดงปริมาณและรายละเอียดของวัสดุ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานของการกาหนดราคากลาง
ภายใต้งบประมาณในเบือ้ งต้น และใช้เป็ นแนวทางและมาตรฐานในการสรุปคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ในการพัฒนาโครงการนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ เนื่องจากโครงการการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั มีจานวนเพียง 10 ยูนิต
และมีขนาดของโครงการไม่ใหญ่มากนัก บริษทั ฯ จึงใช้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างรายเดียว ในลักษณะโครงการ
จ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึง่ รับผิดชอบทัง้ งานด้านโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
รวมถึงงานตกแต่งภายในทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการพึ่งพิงผู้รบั เหมารายหนึ่งรายใดเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการ
หลีกเลี่ยงความเสีย่ งจากการพึ่งพาผู้รบั เหมาบางราย ที่อาจก่อให้เกิดโอกาสการไม่ส่งมอบงานตาม
คุณภาพและในระยะเวลาทีต่ กลงกันได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบโรงงานที่ค่อนข้างต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนรวม เนื่องจากโรงงานของบริษทั ฯ มีรูปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐานทีแ่ น่ นอนตามที่
ได้มกี ารวางแผนการออกแบบไว้ในเบื้องต้น ซึ่งมีรูปแบบที่เหมาะสมและมีมาตรฐานสาหรับโรงงาน
สาเร็จรูป โดยทัวไป
่ เว้นแต่ ข้อก าหนดพิเศษหรือ ความต้องการเฉพาะเจาะจงจากลูกค้าที่ต้อ งการ
เพิม่ เติมหรือปรับแต่งโรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้านัน้ ๆ ซึ่งทัง้ นี้ ค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมจากการปรับแต่งโรงงานดังกล่าว ลูกค้าจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในส่วนนัน้ เอง
นอกเหนือไปจากค่าบริการและค่าเช่าปกติ
การจัดหาวัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่ อสร้างหลักที่ใ ช้ใ นการก่ อสร้า งโรงงานตามมาตรฐานของบริษัท ฯ ซึ่งนอกเหนื อจากอิฐ หิน
ปูนซีเมนต์ ทราย และเหล็ก ที่ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดหาทัง้ หมดตามสัญญา
ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โดยจะมีการกาหนดราคาทีแ่ น่นอนในสัญญา (Turnkey Contract) ซึง่ ได้มกี าร
คานวณต้น ทุ นดังกล่ าวรวมเป็ น ส่ว นหนึ่ งในราคาค่ าจ้า งก่ อ สร้างแล้ว ยัง ประกอบไปด้ว ย เสาเข็ม
คอนกรีตเหล็กเส้น โครงสร้างเหล็ก แผ่นหลังคา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร
และประตูหน้ าต่าง และสิง่ จาเป็ นอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดซื้อผ่านผู้รบั เหมาก่อสร้างทัง้ หมดใน

หน้า 64

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เนื่องจากผู้รบั เหมาก่อสร้างสาหรับ โรงงาน
สาเร็จ รู ป ของบริษัท ฯ รับ ผิด ชอบงานของโครงการทัง้ หมดดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วมาในหัว ข้อ การจัด จ้า ง
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในข้างต้น
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ข้อกาหนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ควบคุมการดาเนินงาน
อย่ า งเคร่ ง ครัด ซึ่ง รวมถึง กระบวนการควบคุ ม การประกอบอุ ต สาหกรรมที่มีผ ลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมโดยรวมอย่างเข้มงวด โดยก่อนทีผ่ เู้ ช่าจะเริม่ ดาเนินการผลิตสินค้า ผูเ้ ช่าต้องผ่านการ
ตรวจสอบและได้รบั อนุญาตเริม่ ประกอบการจาก กนอ. หาก กนอ.พบว่า การประกอบการของผูเ้ ช่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีภาวะมลพิษ กนอ. จะไม่อนุ ญาตให้เริม่ ประกอบการจนกว่าผูเ้ ช่าจะสามารถ
สาธิตวิธกี ารกาจัดมลพิษและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย นอกจากนี้ ในสัญญาเช่าระหว่างบริษทั ฯ
และลูกค้าได้กาหนดเงื่อนไขการเช่าทีช่ ดั เจนว่า ผูเ้ ช่าต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ กนอ. ในเรื่องการ
รักษาสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุน้ีบริษทั ฯ จึงยังไม่เคยประสบปญั หา หรือไม่เคยละเมิด
หรือฝา่ ฝืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมใดๆ
งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ไม่มงี านซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่ยงั อยู่ระหว่างก่อสร้าง

หน้า 65

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์น้ี
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปจั จัยความเสี่ยงในข้อนี้
รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รากฎในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
ทัง้ นี้ ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อา้ งอิงจากข้อมูลปจั จุบนั และคาดการณ์อนาคตทีส่ ามารถระบุได้ โดย
ปจั จัยเสีย่ งเหล่านี้มนี ยั สาคัญบางประการ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไร
ก็ตาม ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ซ่งึ อาจมีผลกระทบต่อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรืออาจมีบางปจั จัยความเสีย่ งที่
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั ฯ ในปจั จุบนั อาจกลายเป็ นปจั จัยความเสีย่ งที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุนหรือผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ใน
อนาคตได้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วจิ ารณญานในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ทีป่ รากฎอยู่ในหนังสือชีช้ วน
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “มีแผนจะ” “เห็นว่า” เป็ น
ต้น หรือคาหรือข้อความอื่นใดในทานองเดียวกัน หรือการคาดการณ์เกีย่ วกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ น
การคาดการณ์ ถึงสิง่ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต และผลที่เกิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการ
คาดการณ์หรือสิง่ ทีค่ าดคะเนไว้กไ็ ด้
อีกทัง้ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ท่ไี ด้อ้างถึงหรือเกีย่ วกับ หรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล หรือ
เศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษัทฯ ดาเนินการอยู่นัน้ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน หรือคัดย่อจากสิง่ พิมพ์ของรัฐบาล หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อถือได้ โดยที่บริษัทฯ มิได้ทาการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อนามาพัฒนาโครงการในอนาคต
เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบายถือครองทีด่ นิ เปล่าทีย่ งั ไม่พร้อมจะพัฒนาโครงการหรือ ซือ้
ทีด่ นิ มาเก็บไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการทีย่ งั ไม่ได้มกี ารวางแผนไว้สาหรับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่ง
อาจท าให้ บ ริษั ท ฯ มีค วามเสี่ย งจากการไม่ ส ามารถจัด หาที่ดิน ที่เ หมาะสมเพื่อ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ได้ แต่เนื่องจากทีด่ นิ เป็ นสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าสูง และใช้เงินลงทุนในจานวนมาก ในขณะที่
การพัฒนาแต่ละโครงการจะใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไปขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
เห็นว่าการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ มาเก็บไว้ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนการพัฒนาโครงการบนพืน้ ทีน่ นั ้ จะทาให้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการทีส่ ภาพคล่องของบริษทั ฯ ลดลง บริษทั ฯ จะไม่สามารถนาเงินทุนดังกล่าว
ไปใช้หมุน เวียนภายในบริษัทฯ หรือพัฒ นาโครงการอื่นๆ ได้ และยัง ทาให้เกิดต้น ทุนในการพัฒนา
โครงการเพิ่ม ขึ้น จากต้ น ทุ น ทางการเงิน ที่ต้ อ งใช้ไ ปในการซื้อ ที่ดิน มาเก็บ ไว้ ซึ่ง จะท าให้ ไ ม่ ไ ด้ร ับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ วางแผนไว้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการวางแผนในการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการให้เพียงพอต่อรอบระยะเวลา
ในการพัฒ นาแต่ ละโครงการของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะพิจารณาจัด ซื้อ ที่ดิน แต่ ละแห่ง โดยศึก ษาและ
ประเมินความเป็ นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ พิจารณาโอกาสและศักยภาพจากการพัฒนา
ที่ดนิ ดังกล่าว รวมถึงความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณที่ดนิ นัน้ ๆ แล้วจึงดาเนินการ
จัดซื้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการ ทาให้บริษัทฯ ไม่มีการถือที่ดนิ เปล่าที่ไม่พร้อมจะพัฒนาไว้ เว้นแต่
บริษัทฯ จะเล็งเห็นว่าที่ดนิ แปลงนัน้ มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยู่ในระดับทีใ่ ห้ผลตอบแทน
จากการลงทุนสูง
บริษทั ฯ ยังมีการทาการศึกษาและติดตามเรื่องทีด่ นิ อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและศักยภาพ
ของการพัฒนาแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคา
ทีด่ นิ ทีส่ ูงขึน้ ความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถซื้อทาเลที่มศี กั ยภาพในการพัฒนาในอนาคต หรือ ความ
เสีย่ งจากนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และการวางผังโครงการระบบ
การขนส่งมวลชนระบบราง เป็ นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมนัน้ มีความต้องการใช้ทด่ี นิ ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่ใหญ่นกั เมื่อเทียบกับการพัฒนาโครงการ
ที่อ ยู่อ าศัย ประเภทอื่น ๆ ดัง นัน้ การจัด หาที่ดิน สาหรับ พัฒ นาโครงการจึง ไม่ ย ากเท่ า กับ การพัฒ นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่นๆ เช่น โครงการบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์
เป็ นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ มีการจัดหาที่ดินทัง้ ดาเนินการเองโดยหน่ วยงานภายในของบริษัทฯ ภายใต้
ขัน้ ตอนการจัดหาทีด่ นิ ทีก่ าหนดไว้อย่างชัดเจนและการจัดหาทีด่ นิ ผ่านนายหน้า (broker) ซึง่ บริษทั ฯ มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั นายหน้าจัดหาทีด่ นิ หลายราย ทาให้บริษทั ฯ เชื่อว่าจะสามารถจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้
ความเสี่ยงจากความสาเร็จของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายจานวน 6
โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครง
การฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และโครงการใน
อนาคตจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 โดย
สามารถสรุปได้ดงั นี้
มูลค่า
โครงการ
โครงการ
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย
1. โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
1,350
2. โครงการ เดอะ สุรวงศ์
350
3. โครงการชีวาทัย รามคาแหง
1,100
4. โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
1,200
5. โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
1,050
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100

99
79
93
53
82
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79
92
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โครงการ
6. โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
1. โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
โครงการในอนาคต*
1. โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์
2. โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27
หมายเหตุ

มูลค่า
โครงการ
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)
780

ร้อยละความคืบหน้ าของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การก่อสร้าง

การขาย

การโอน

100

52

32

1,040

7

20

-

488
1,659

-

-

-

* โครงการในอนาคตยังไม่มรี ายละเอียดความคืบหน้าการขาย การก่อสร้าง และการโอน เนื่องจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เปิ ดขายโครงการดังกล่าว

บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งในการดาเนินโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการในอนาคตให้ประสบ
ความสาเร็จ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ผลประกอบการในอนาคตของบริษทั ฯ จะมีความไม่แน่ นอน ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ความสาเร็จจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการใน
อนาคตดังกล่าว ทัง้ นี้ ความสาเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทัง้
ภายในและภายนอก รวมถึงสภาวะตลาดในหลายๆ ด้าน โดยทีป่ จั จัยภายในได้แก่ ความล่าช้าของการ
ก่อสร้างโครงการ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทาให้ต้นทุนการก่อสร้างและการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึน้ หรือ การ
จาหน่ ายห้องชุดเพื่อพักอาศัยได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็ นต้น ด้านปจั จัยภายนอกได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ การเปลีย่ นแปลงของนโยบายด้านภาษี การเงินและการคลังในประเทศไทย อุปสงค์
และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความคืบหน้าการขยายระบบขนส่งมวลชนระบบราง รวมถึงปจั จัย
อื่นๆ ที่มผี ลต่ อความเชื่อมันและก
่
าลังซื้อ ของผู้ซ้อื เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ ามัน และความมันคง
่
ทางการเมืองในประเทศ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากปจั จัยดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของโครงการ รวมถึงการดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ได้
อย่างไรก็ตาม ก่อนการดาเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ บริษทั ฯ จะมีการศึกษาและวาง
แผนการดาเนินการโครงการต่างๆ รวมถึงมีการจัดจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยในการดาเนินการส่วนต่า งๆ
มีการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการทีช่ ดั เจน มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุน้ การตระหนักในแบรนด์และยอดขาย มีการนาเสนอแนวคิด (concept) ในการพัฒนาโครงการ
เพื่อเพิม่ คุณค่าและความแตกต่างของแต่ละโครงการโดยคานึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของโครงการนัน้ ๆ เป็ นหลัก รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและการใช้
ประโยชน์สงู สุดของผูอ้ าศัย ซึง่ จากผลการดาเนินงานของโครงการในอดีตทีบ่ ริษทั ฯ เริม่ พัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางจนถึงปจั จุบนั บริษัทฯ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง มีอตั ราการจองและอัตราการโอนอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ และบริษัทฯ เชื่อว่าอุปสงค์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
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คอนโดมิเนียมทีอ่ ยู่ใกล้กบั สถานีขนส่งมวลชนระบบรางนัน้ ยังอยู่ในความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ทาให้บริษทั ฯ มีความมันใจว่
่ าจะสามารถดาเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้สาเร็จตามแผนทีว่ างไว้
ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ ประกอบธุรกิ จที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นับเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่มกี ารแข่งขันสูง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริม ณฑล โดยมีผู้ป ระกอบการหลากหลายและจ านวนมากทัง้ ที่เ ป็ น รายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ท่เี พิง่ ก้าวเข้ามาในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนและทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ด้วยพืน้ ทีท่ ม่ี อี ยู่อย่างจากัดแต่
ผูป้ ระกอบการอาจมีความต้องการพัฒนาโครงการบนทีด่ นิ ในทาเลเดียวกัน จึงอาจมีผลทาให้ราคาทีด่ นิ มี
การปรับตัวสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ น้นทาเลใกล้สถานีของ
ระบบขนส่ง มวลชนระบบราง ซึ่ง ผู้ประกอบการส่ว นใหญ่ ท่ีเ น้ น การพัฒ นาบนท าเลดังกล่ า วจะเป็ น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเป็ น บริษัทจดทะเบียนจะช่วยเพิ่ม
ทางเลือก โอกาสและความได้เปรียบในการระดมทุนจากหลายช่องทาง ทัง้ การระดมทุนจากนักลงทุน
บุคคลและนักลงทุน สถาบันในตลาดทุน รวมถึงการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่ างๆ เนื่องจากนัก
ลงทุนและสถาบันการเงินมีความเชื่อมันมากกว่
่
าผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้ประกอบการทีไ่ ม่ได้
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทาให้บริษทั เหล่านัน้ มีความแข็งแกร่งจากศักยภาพด้านเงิน
ลงทุนทีส่ งู กว่า มีความได้เปรียบทางสถานะทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน ซึง่ ทาให้ศกั ยภาพในการ
แข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สงู ขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าภายหลังการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน
เป็ นครัง้ แรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ จะสามารถมีความทัดเทียม
ในด้านทางเลือกในการระดมทุนและต้นทุนทางการเงิน เช่นเดียวกันกับผูป้ ระกอบการอื่นๆ ทีเ่ ป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
นอกเหนือจากศักยภาพทางด้านการเงินซึง่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันแล้วนัน้ บริษทั ฯ เชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นปจั จัยหลักทีส่ าคัญใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน บริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ าศัยได้อย่างครบถ้วน ด้วยการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบที่มี
เอกลักษณ์และแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ รวมถึงการเลือกทาเลทีต่ งั ้ โครงการที่อยู่ในทาเลหรือเขต
ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการ
เดินทาง ใกล้ทางด่ว น หรือ ตามแนวสถานี ข นส่ง มวลชนระบบรางในเขตกรุง เทพมหานครและเขต
ปริมณฑลทัง้ ปจั จุบนั และในอนาคต ประกอบกับการออกแบบซึง่ เน้นการใช้งานของพืน้ ทีท่ จ่ี ากัดได้อย่าง
คุม้ ค่า ใช้อุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ และมีราคาทีเ่ หมาะสม จึงทาให้โครงการ
คอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มลูกค้า และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ เทียบกับคู่แข่งรายอื่น
อีกทัง้ จากความสามารถและประสบการณ์ของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ TEE Development Pte Ltd
บริษทั ในเครือของ TEE Land Ltd ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ชาติชวี ะ จากัด ซึง่ มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานาน
จึงทาให้บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ า บริษทั ฯ จะมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับผูป้ ระกอบการรายอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
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ความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ห ลัก มาจากโครงการอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ป ระเภท
คอนโดมิ เนี ยม
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการประกอบธุรกิจทีจ่ ากัดขอบเขตเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงั คงพิจารณาโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อี ยู่อาศัยประเภทอื่นๆ
เช่น โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั
โครงการอสังหาริมทรัพย์ดา้ นที่อยู่อาศัยที่บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาแล้วเสร็จหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนานัน้
เป็ นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมทัง้ หมด ทัง้ ในรูปแบบอาคารเตี้ย (Low Rise) และอาคาร
สูง (High Rise) และมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าประเภทโรงงานสาเร็จรูป ให้เช่า ทัง้ นี้ รายได้
จากการขายจากธุร กิจ พัฒนาโครงการอาคารชุ ด คอนโดมิเนี ยมและรายได้จากการให้เช่าจากธรุกิจ
โรงงานสาเร็จรูป ให้เช่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.0 และร้อยละ 1.0 ของรายได้หลักจากการประกอบ
ธุรกิจทัง้ หมดในปี 2558 ตามลาดับ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 1) (ใน
ปี 2555 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เริม่ รับรูร้ ายได้ค่าเช่าจากธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า และเริม่ รับรูร้ ายได้จากผู้
เช่ารายแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2556 เป็ นต้นมา)
ดัง นั น้ บริษัท ฯ จึง อาจมีค วามเสี่ย งหากตลาดอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทคอนโดมิเ นี ย มในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด (จานวนห้องชุดพักอาศัยเพิม่ สูงขึน้ เกินกว่า
ความต้องการของผูบ้ ริโภค) อิม่ ตัวหรือมีการถดถอย รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคซึง่
เปลีย่ นแปลงความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไปยังโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น
บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้พฒ
ั นาในปจั จุบนั ซึง่
อาจกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน
มิถุนายน ปี 2557 บริษทั ฯ จึงยังรับรูร้ ายได้ยงั ไม่มากนักเมือ่ เทียบกับรายได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการ
ส่งเสริมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการอยู่เสมอ เพื่อสร้างความตระหนักของแบรนด์ให้เป็ นที่
รูจ้ กั และเพิม่ จานวนผูเ้ ช่า ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ได้มากขึน้ จากจานวนผูเ้ ช่าทีม่ ากขึน้
ในปี 2558 เป็ นต้นไป อีกทัง้ รายได้จากค่าเช่าจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมดังกล่าวลง และยังช่วยเพิม่ ความสม่าเสมอและความต่อเนื่องของ
รายได้บริษทั ฯ ชดเชยรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมในส่วนทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอีกด้วย
นอกจากนี้ ก่อนการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ บริษทั ฯ จะมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการอย่างละเอียด มีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ ตัง้ แต่การจัดหาทีด่ นิ การกาหนดรูปแบบและ
แนวคิดของโครงการทีน่ าเสนอ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ การกาหนดราคาขายต่อห้องชุด ภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ ๆ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เงินลงทุนทีต่ ้องใช้ในการพัฒนา และผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รบั จากการลงทุน และบริษทั ฯ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อุปสงค์และอุปทานของตลาดคอนโดมิเนียม ตลอดจน
ปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
บริษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสในการพิจารณาการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น หรือโครงการในจังหวัด
อื่น นอกเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑลที่อ ยู่ใ นความต้อ งการของตลาด รวมถึง ยัง เปิ ด โอกาส
พิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ หาก
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พิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวมีศกั ยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั บริษทั ฯ และผู้
ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ได้ อัน จะช่ ว ยลดความเสี่ย งจากการพึ่ง พิง รายได้ห ลัก จากโครงการประเภท
คอนโดมิเนียมหากความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีการเปลีย่ นแปลงไป
ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ของลูกค้า
โดยทัวไปเมื
่
่อลูกค้าเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัทฯ นัน้ ในสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว
บริษทั ฯ จะมีการกาหนดวันโอนกรรมสิทธิของห้
องชุดเมื่อโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาทีแ่ น่ นอน ทัง้
์
โครงการที่แล้วเสร็จพร้อ มโอนกรรมสิทธิและโครงการที
อ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
์
อาจเผชิญความเสีย่ งจากความล่าช้าในการโอนกรรมสิทธิข์ องลูกค้าเกินกว่าที่กาหนดหรือการผิดนัด
ชาระเงินค่าโอนกรรมสิทธิ ์ ซึง่ ในอดีตทีผ่ ่านมาจะมีสาเหตุหลักมาจากการทีล่ กู ค้าไม่สามารถขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินได้ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ ทีอ่ าจไม่เป็ นไปตามการ
ประมาณการหรือการวางแผนการบริหารเงินสดและสภาพคล่องทีอ่ าจคลาดเคลื่อน รวมถึงอาจส่งผลให้
บริษทั ฯ ต้องดาเนินการริบเงินจองและเงินทาสัญญาทีไ่ ด้ชาระมาแล้ว เนื่องจากผูซ้ อ้ื ผิดสัญญา ซึง่ ทาให้
บริษทั ฯ ต้องนาห้องชุดดังกล่าวออกมาจาหน่ ายใหม่ อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกระบวนการ
pre-approve ที่ทาร่วมกับสถาบันการเงินหลายแห่งในการพิจารณาความสามารถในการขอสินเชื่อ
เบือ้ งต้น และพิจารณาวงเงินที่จะได้รบั อนุ มตั ิ เพื่อให้ผซู้ ้อื พิจารณาก่อนตั ดสินใจซือ้ ห้องชุดกับบริษทั ฯ
โดยกระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาไม่นานในการทราบผล นอกจากนี้ บริษทั ฯ โดยฝ่ายขายและฝ่าย
กฎหมายมีกระบวนการติดตามและนัดหมายการดาเนินการโอนกรรมสิทธิกั์ บลูกค้าทีช่ ดั เจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อให้บริษัทฯ ทัง้ ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สามารถ
วางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิ จหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น
เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความ
มังคั
่ งให้
่ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น การร่วมลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีช่ ่วยสร้างการรับรูร้ ายได้อย่างต่อเนื่อง
และลดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ และยังได้พฒ
ั นาโครงการบนที่ดนิ ที่บริษัทฯ มีความต้องการ
ทัง้ นี้ การร่ วมลงทุ น โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ากผู้ป ระกอบการอื่น อาจก่อ ให้เ กิด ความเสี่ย งของ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายใต้การดาเนินงานของผูป้ ระกอบการดังกล่าวก่อนการร่วมลงทุนของบริษทั ฯ ซึง่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สถานะการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญภายหลังการร่วมลงทุน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งดังกล่าว ก่อนการร่วมลงทุนใดๆ หน่ วยงานภายในภายใต้ทมี
กฎหมาย บัญชี และทีม ก่อสร้างของบริษัทฯ ร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสานัก งานบัญชีและสานักงาน
กฎหมายที่บริษัทฯ ได้จดั จ้างจากภายนอกจะเข้าร่วมตรวจสอบเชิงลึก ทางด้านกฎหมาย บัญชี และ
วิศวกรรม เพื่อประเมินโอกาสและเหตุการณ์ทก่ี ่อให้เกิดภาระผูกพันและความเสีย่ งกับบริษทั ฯ ในอนาคต
ภายหลังการร่วมทุน นอกจากนี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาร่วมทุน จะมีขอ้ กาหนดซึง่ เป็ นคารับรองจาก
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ดังกล่าว ในกรณีทบ่ี ริษทั นัน้ มีภาระผูกพันใดๆ เช่น ภาระผูกพัน
ทางภาษี หนี้สนิ คดีความ รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึน้ ภายใต้การดาเนินงานของผู้ประกอบการ
ดัง กล่ า วก่ อ นการร่ ว มลงทุ นของบริษัท ฯ กลุ่ ม ผู้ถือ หุ้น เดิม หรือ ผู้บ ริห ารของบริษัท ดังกล่ า ว จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อภาระผูกพันนัน้ ๆ แทนบริษทั ฯ ทัง้ สิน้
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ความเสี่ยงจากแนวโน้ มต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงที่เพิ่ มสูงขึน้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งจากแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้างทีส่ งู ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง โดยหาก
พิจารณาจากข้อมูลดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้างเฉลีย่ ในแต่ละปี 6 ปี ยอ้ นหลัง นับตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปี
2558 จะมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 113.3 120.4 124.7 125.8 126.7 และ 120.2 ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ตัง้ แต่ปี 2553 ถึงปี 2558 เท่ากับร้อยละ 1.2 ทัง้ นี้ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
หลัก เช่น ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถแสดงได้ดงั นี้
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลีย่ รายปี (เฉลีย่ ดัชนีรายเดือน)

ทีม่ า: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐในการกาหนดอัตราค่ าแรงขัน้ ต่ าที่อตั รา 300 บาทต่ อวัน ซึ่งได้
ประกาศให้มผี ลบังคับใช้นับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา และมีแนวโน้มการปรับเพิม่ ขึน้ ของ
ต้นทุนค่าแรงอย่างต่ อเนื่อง ทาให้ ส่งผลกระทบต่ อค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ซึ่งต้นทุนการ
ก่อสร้างและต้นทุนค่าแรง นับเป็ นต้นทุนทางธุรกิจทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ซึง่ แนวโน้มการปรับ ตัวเพิม่ ขึน้
ของต้นทุนดังกล่าว อาจส่งผลต่อต้นทุนโครงการ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการในอนาคตของ
บริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ถือเป็ นความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการทุกรายอาจได้รบั ผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน
อย่ างไรก็ต าม บริษัท ฯ มีก ารติดตามและประเมิน แนวโน้ มของราคาวัสดุ ก่อ สร้างอยู่เ สมอ เพื่อวาง
แผนการก่อสร้างและประเมินปริมาณการใช้วสั ดุก่อสร้างหลัก เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย และเหล็ก
เป็ นต้น ในการพิจารณากาหนดราคาว่าจ้างผูร้ บั เหมาในการก่อสร้างในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้ ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดหาวัสดุทจ่ี าเป็ นสาหรับการก่อสร้างของโครงการ
เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเสริมคอนกรีต เป็ นต้น โดยจะทาการประเมินและคานวณปริมาณวัสดุ
ก่อสร้างที่จะต้องใช้ในโครงการทัง้ หมดและคานวณต้นทุนดังกล่าวรวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาค่าจ้าง
รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีการกาหนดราคาที่แน่ นอนในสัญญา (Turnkey contract) แล้ว ดังนัน้ บริษัท
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหากมีการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างเกิดขึน้ ทัง้ นี้ สัญญา
ดัง กล่ า วจะไม่ ร วมถึง การจัด หาวัสดุ แ ละอุ ป กรณ์ บ างอย่ า งที่มีก ารใช้เ ป็ น จ านวนมากในรูป แบบที่
เหมือ นกัน หรือสามารถนับ จ านวนได้แ น่ น อน และมีราคาต่ อหน่ ว ยค่อ นข้า งสูง เช่น ลิฟ ท์โ ดยสาร
เครื่อ งปรับ อากาศ เครื่อ งท าน้ า อุ่ น ชุ ด ครัว และอุ ป กรณ์ ชุ ด ครัว หรือ งาน ตกแต่ ง ภายใน และงาน
เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึง่ บริษัทฯ จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดซือ้ จัดหาด้วยตนเอง โดยหน่ วยงานภายในฝ่าย
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จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ สามารถจัดหาได้จากผู้จดั จาหน่ ายภายในประเทศทัง้ หมด โดย
หน่วยงานดังกล่าวจะมีการเปรียบเทียบและต่อรองราคากับผูข้ ายหรือตัวแทนการจัดหาหลายราย เพื่อให้
บริษัทฯ ได้วสั ดุก่อสร้างที่มคี ุณภาพและในราคาที่เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์หรือวัสดุก่อสร้างจานวนมากมาเก็บสารองไว้ นอกเหนือจากการใช้ในการพัฒนาโครงการแต่ละ
โครงการเท่านัน้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสารองการเพิ่มขึ้น ของค่ าวัสดุก่อสร้างและค่าก่อ สร้า ง (Contingency
Costs) ประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าโครงการไว้ล่วงหน้าในการจัดทาการประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้าง
ของทุกโครงการ และในการดาเนินการที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้างอยู่ใน
ระดับทีม่ กี ารประมาณการมาโดยตลอด
ความเสี่ยงจากความล่าช้าและคุณภาพของผลงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มที ีมงานก่อสร้างของบริษัทฯ เอง ดังนัน้ ในการดาเนินงานก่อสร้างโครงการ
อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมต่างๆ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากภายนอก ซึง่ บริษทั ฯ อาจ
เผชิญกับความเสีย่ งกรณีท่ีขาดแคลนผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ คี ุณภาพหรือ ผูร้ บั เหมาส่งมอบงานล่าช้า อัน
เนื่องมาจากผูร้ บั เหมาอาจไม่มคี วามชานาญหรืออาจมีปญั หาขาดแคลนแรงงาน หรือผูร้ บั เหมาส่งมอบ
งานได้ทนั ตามกาหนดเวลาแต่คุณภาพของงานอาจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ทาให้บริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานและส่งมอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามกาหนด
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการกาหนดนโยบายในการคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่มคี ุณภาพ โดยจัดให้มกี ารประกวดราคาในทุกโครงการ ให้มผี ู้ย่นื เสนอราคาอย่าง
น้อย 3 รายขึน้ ไป ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รบั เหมา โดยจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์การทางาน ชื่อเสียง และผลงานในอดีตทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะผลงานทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ
โครงการของบริษทั ฯ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมถึงความ
พร้อ มในการทางานและฐานะการเงิน ของบริษัท ผู้รบั เหมาก่ อสร้าง เพื่อ ประกอบการพิจารณาการ
คัดเลือกผูร้ บั เหมานอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ จะได้ผรู้ บั เหมาที่มี
คุณภาพ มาเป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้างให้กบั โครงการของบริษทั ฯ อีกทัง้ สาหรับโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่
และมีความซับซ้อนของงาน บริษัทฯ จะมีผรู้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ ากกว่า 1 ราย ดาเนินการสาหรับงาน
ก่อสร้างภายนอกแยกจากงานก่อสร้างภายในตัวอาคาร และงานระบบภายนอก เช่น ระบบไฟฟ้าและ
สือ่ สาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงงานตกแต่งภายใน เพื่อ
ลดความเสีย่ งในการบริหารการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ สัญญาว่าจ้างก่อสร้างของบริษทั ฯ
ยังมีการกาหนดค่าปรับในกรณีส่งมอบงานล่าช้า และมีการหักเงินค่าประกันผลงานไว้ในแต่ละงวดงาน
อีกร้อยละ 5 ของมูลค่างานที่ส่งมอบ ซึ่ง ผู้รบั เหมาจะได้รบั เงินประกันคืนเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ประกันผลงาน ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ สามารถควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และ
คุณภาพของงานได้ตามทีก่ าหนด
บริษทั ฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน
ั หาต่ า งๆ ที่พ บในงานก่ อ สร้า งและร่ ว มกัน แก้ไ ขป ญ
ั หาดัง กล่ า ว
อย่ า งสม่ า เสมอเพื่อ สอบถามป ญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาและควบคุมงานเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และกากับดูแล
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ในด้ า นระยะเวลาและควบคุ ม คุ ณ ภาพผลงานของผู้ ร ับ เหมาก่ อ สร้ า ง ในการตรวจรับ งานจาก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างบริษทั ฯ จะมีผจู้ ดั การโครงการ ทีมงานวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อร่วมกัน
พิจารณาคุณภาพของการส่งมอบงานของผูร้ บั เหมาอีกด้วย
ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
ความเสี่ยงจากการจัดหาผูเ้ ช่าและความสาเร็จของโครงการในอนาคต
ในเดือนธันวาคม ปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง
การขายพืน้ ที่เช่าจานวน 1 โครงการ จานวน 10 ยูนิต ซึ่งตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 300 ล้านบาท ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีลูกค้าทีท่ า
สัญญาเช่าแล้วจานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40 ของพื้นที่ให้เช่าทัง้ หมด และมีโครงการในอนาคต
จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 175 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนา
โครงการแล้วและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อพัฒนาทีด่ นิ ดังกล่าว โดยบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ ง
จากการไม่มผี เู้ ช่าโรงงานตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ อันจะส่งผลต่อรายได้ของบริษทั ฯ ในอนาคต รวมถึง
ส่งผลให้บริษัท ฯ มีภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนจากโรงงานที่สร้างแล้วเสร็จและภาระต้นทุนการก่อสร้าง
สาหรับโครงการในอนาคตอีกด้วย
อย่ า งไรก็ต าม เพื่อ เป็ น การลดความเสี่ย งจากการดาเนิ น การจัด หาผู้เ ช่ า และความเสี่ย งจากภาระ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ บริษทั ฯ ได้แบ่งการก่อสร้างโครงการเป็ น 2 เฟส โดยสาหรับการก่อสร้างโครงการ
ที่ 1 ทีแ่ ล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการให้เช่าพืน้ ทีเ่ ช่าจานวน 10 ยูนิต นัน้ บริษทั ฯ ได้ทาการก่อสร้างเป็ น 2
เฟส โดยจานวน 5 ยูนิตแรกได้เริม่ ก่อสร้างและแล้วเสร็จพร้อมเปิ ดให้บริการในเดือนสิงหาคม ปี 2555
และเดือนมีนาคม ปี 2556 ตามลาดับ ซึง่ หลังจากเปิ ดให้บริการไม่นาน บริษทั ฯ ก็ได้การตอบรับทีด่ จี าก
ลูกค้าและทาสัญญาเช่าหลังจากเปิ ดให้บริการภายในปี เดียวกัน เมื่อบริษัทฯ ได้รบั การตอบรับที่ ดแี ละ
เห็นโอกาสทางธุรกิจเพิม่ เติม บริษทั ฯ จึงดาเนินการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพิม่ เติมอีกจานวน 5
ยูนิตในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน โดยได้เริม่ ก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2556 และแล้วเสร็จพร้อมเปิ ดให้บริการใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2557 ทาให้บริษทั ฯ ไม่ได้มภี าระจากต้นทุ นการก่อสร้างเต็มจานวนทัง้ 10 ยูนิตใน
ตัง้ แต่แรก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทีด่ นิ สาหรับโครงการที่ 2 ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณอื่น
แต่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตเ้ี ช่นเดียวกัน และจะเริม่ ต้นพัฒนาและก่อสร้างเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั
การติดต่อจากลูกค้าแล้ว และมีจานวนผูเ้ ช่าในโครงการเดิมทีไ่ ด้พฒ
ั นาแล้วเสร็จตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป
เท่านัน้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีความมันใจว่
่ าจากการเปิ ดเสรีทางด้านการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายใน
กรอบ AEC ในปี 2558 รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศทีม่ คี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ จะส่งผล
ให้เกิดการขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการแลกเปลี่ยน
สินค้าและทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียนมีการขยายตัวมากขึน้ ซึง่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะ
ทาให้บริษัทฯ สามารถเพิม่ จานวนลูกค้าได้มากขึน้ จากกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการโรงงาน แต่ยงั ไม่
ต้องการลงทุนสร้างโรงงานเอง ทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศอีกเป็ นจานวนมาก
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ความเสี่ยงจากสัญญาเช่าระยะสัน้
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีลูกค้าทีใ่ ช้บริการเช่ากับบริษัทฯ จานวน 4 ราย ซึง่ สัญญาบริการโรงงานสาเร็จรูป
ให้เช่าของบริษทั ฯ กับลูกค้าทัง้ 4 รายนัน้ เป็ นสัญญาระยะสัน้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยให้ทางเลือกในการ
ต่อสัญญา บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว
อย่างไรก็ดี โดยทัวไปเมื
่
่อลูกค้าเริม่ ทาการดาเนินธุรกิจหรือผลิตสินค้าแล้วนัน้ มักจะไม่ยา้ ยฐานการผลิต
หรือเปลีย่ นแปลงสถานทีเ่ ช่า เนื่องจากก่อนการตัดสินใจเช่าโรงงานนัน้ ลูกค้าจะพิจารณาฐานลูกค้าหรือ
แหล่ ง การกระจายสิน ค้ า ของตน การอยู่ ใ กล้ก ับ แหล่ ง วัต ถุ ดิบ ที่ส าคัญ รวมถึ ง ธุ ร กิจ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึง่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ เป็ นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเบาทีม่ กี ารผลิตเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ซึง่ หากแหล่งวัตถุดบิ หรือฐานการผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุ นยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
แล้วนัน้ จึงมีโอกาสน้อยทีล่ ูกค้าของบริษัทฯ จะย้ายฐานการประกอบธุรกิจไปยังสถานที่อ่นื นอกจากนี้
การตัดสินใจย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจยังก่อให้เกิดต้นทุนในการโยกย้ายวัสดุอุปกรณ์และสินค้า และ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพิ่มเติม ในโรงงานในพื้นที่ใหม่ อีกด้วย ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการออกแบบโรงงาน
สาเร็จรูปของบริษทั ฯ ทีม่ มี าตรฐาน มีรปู แบบทีท่ นั สมัย มีความโดดเด่นด้านพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีอ่ อกแบบมาให้
สามารถจัดวางโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่นซึ่งทาให้ลูกค้ าสามารถออกแบบการวาง
โครงสร้างใช้งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลาอันสัน้ ในการจัดตัง้ โรงงาน นอกจากนี้บริษทั ฯ ยัง
เน้นการสร้างความสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นกับลูกค้า มีบริการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อการ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นระยะยาว เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในการไม่ต่อสัญญาเช่ากับบริษทั ฯ อีกด้วย
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
ในปจั จุบนั บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการ
จานวน 1 โครงการ ก่อสร้างบนเนื้อทีโ่ ดยประมาณ 26 ไร่ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ในพืน้ ที่
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และมีโครงการในอนาคตทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาทีด่ นิ
อีก 1 โครงการในบริเวณใกล้เคียงในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด
ระยอง มีพน้ื ทีโ่ ดยรอบเป็ นทีต่ งั ้ ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมหลาย
แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์ และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน์ อินดัสเตรียลพาร์ค เป็ นต้น ซึ่งมีผปู้ ระกอบการรายอื่นที่
ให้บริการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ หลายราย ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีช่อื เสียงและมี
ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่าบริษัทฯ ทัง้ นี้ หากพื้นที่ในบริเวณจังหวัดระยองมีภาวะ
อุปทานล้นตลาด จะทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของโครงการในแถบพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
และทาให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึน้
อย่างไรก็ตาม ก่อนดาเนินการพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้และพิจารณาศักยภาพ
ของการพัฒนาโครงการอย่างละเอียด มีการวางแผนงานอย่างรอบคอบ ตัง้ แต่การจัดซือ้ จัดหาทีด่ นิ การ
กาหนดรูปแบบและแนวคิดของโครงการที่นาเสนอ ทาเลที่ตงั ้ ของโครงการ การกาหนดค่าเช่าและ
ค่าบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ ผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการลงทุน โอกาส
การได้รบั สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงอุปสงค์
และอุปทานของธุรกิจ และภาวะการแข่งขันโดยรอบพื้นที่ดงั กล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้ การพัฒนา
โครงการสาเร็จ ตามที่ได้วางแผนไว้ สร้างผลตอบแทนที่ดแี ละต่อเนื่องให้กบั บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ

หน้า 75

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ นอกจากนี้ แม้ว่ากลุ่มบริษัทอมตะ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อมตะ ซิต้ี จากัด ซึ่งเป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการเสนอขายทรัสต์เพื่อการ
ลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า อมตะซัม มิท โกรท โดยมีน โยบายให้อ มตะซัม มิท โกรท
พิจารณาซือ้ หรือเช่าทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตเ้ี ท่านัน้ ซึง่ อาจส่งผลด้านข้อจากัดการจัดหาทีด่ นิ เพิม่ เติมจากบุคคลภายนอก
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตด้ี งั กล่าว รวมถึงบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ต้องการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนา
โครงการโรงงานสาเร็จ รูป ให้เ ช่า ในอนาคต อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ฯ มิไ ด้จ ากัด การพิจ ารณาพัฒ นา
โครงการแต่ เพียงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยองหรือเฉพาะแต่ในจังหวัดระยองเท่านัน้
บริษัทฯ ยังมีการศึกษาและพิจารณาการขยายการลงทุนไปยัง พื้นทีน่ ิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
บริษัท ฯ เล็ง เห็น ถึง ศัก ยภาพในการพัฒ นา มีโ อกาสการเติบ โตและการขยายฐานลูก ค้า และสร้า ง
ผลตอบแทนที่ดีข องโครงการในอนาคตอยู่เ สมอ เช่ น สวนอุต สาหกรรมโรจนะ-ปราจีน บุ รี จัง หวัด
ปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี หรือนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง เป็ นต้น
ความเสี่ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 1,667.85 ล้านบาท โดยเป็ นหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จานวน 1,392.30 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 83.48 ของหนี้สนิ
รวม และหนี้สนิ ทีไ่ ม่มภี าระดอกเบีย้ (Non-Interest Bearing Debt) จานวน 275.55 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 16.52 ของหนี้สนิ รวม ทัง้ นี้ หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ดังกล่าว ประกอบด้วยเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว และเงินกูย้ มื จากกิจการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ซึง่ มีการกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว แปรผันตามการประกาศของธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว
ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
เป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ได้แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะนาเงินทุนทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนได้บางส่วนมาชาระภาระ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ นอกจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะเพิ่ มขึน้ จากทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วเพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนของหนี้สนิ จะลดลงจากการชาระคืนเงินกูย้ มื เช่นกัน ดังนัน้ อัตราส่วน
ทางการเงินของบริษัทฯ เช่น อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนและอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนจะ
ปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ อาจทาให้บริษทั ฯ ได้รบั อัตราดอกเบีย้ ทีล่ ดลงหากบริษทั ฯ มีความต้องการสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพิม่ เติมในอนาคต และนอกจากนี้ เมื่อบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ แล้วนัน้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิม่ โอกาสและทางเลือกในการระดมทุน ผ่านตลาดทุนได้มากขึน้ และ
ต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลงอีกด้วย
ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงิ นกู้กบั สถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) จานวน
1,392.30 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 544.35 ล้านบาท เงิน
กูย้ มื จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 714.37 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกีย่ วข้องกันจานวน 86.20 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 47.37 ล้านบาท
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รวมถึงบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 687.13 ล้านบาท ทัง้ นี้ สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน ได้
กาหนดการดารงอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ กล่าวคือ บริษทั ฯ และ CTIC ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ไม่เกินกว่า 2.0 เท่า และบริษทั ฯ ต้องดารงอัตราส่วนความสามารถใน
การชาระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า รวมถึงการดารงสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ หลักได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ
จากัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และ TEE Development Ptd. Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ซึง่ บริษทั ฯ และ
CTIC อาจมีความเสีย่ งจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน หากบริษทั ฯ และ CTIC ไม่
สามารถดารงสถานะตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างผูถ้ อื หุน้
และอาจมีผลทาให้สถาบันการเงินดังกล่าวเรียกชาระเงินกูค้ นื ก่อนกาหนด อันจะทาให้บริษัทฯ สูญเสีย
สภาพคล่องและต้องจัดหาเงินทุนเพื่อชาระภาระคงค้างเงินกูท้ ม่ี ที งั ้ หมด
ทัง้ นี้ หากคานวณอัตราส่วนหนี้สนิ ต่ อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
(DSCR) ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 จะทาให้บริษทั ฯ มี D/E ratio เท่ากับ 1.39 เท่า และเท่ากับ 1.87 เท่าตามลาดับ อีกทัง้
ในส่วนของ CTIC มีค่า D/E ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2.01 เท่า ในด้านอัตราส่วน
DSCR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วน DCSR ที่
เท่ากับ 1.77 เท่า และ 2.17 เท่า ตามลาดับ ซึง่ การดารง D/E ratio และอัตราส่วน DSCR ในปจั จุบนั
เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่สถาบัน การเงิน ได้ก าหนดไว้ แม้ว่ า ในอดีต ช่ ว งไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2558
บริษทั ฯ ไม่สามารถดารงอัตราส่วนตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันการเงินกาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้รบั
หนังสือผ่อนผันการละเมิดการดารงอัตราส่วนในช่วงเวลาดังกล่าวจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว อีก
ทัง้ สถาบันการเงินยังได้อนุมตั ปิ รับเปลีย่ นเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุน้ ตลอดระยะเวลาเงินกูห้ ลัง
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยให้มกี ารดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของชาติ
ชีวะไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TEED ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 29
นอกจากนี้ ดังที่ได้กล่าวมาในข้อ 3.2.1 เรื่อง ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ว่า
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญดังกล่าวจะปรับตัวดีขน้ึ อีก ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ สามารถระดมทุนจาก
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ต่ อ ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ไ ด้แ ล้ว เสร็จ รวมถึงมีโ อกาสและ
ทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้มากขึน้ ด้วยต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลง จากการเป็ น บริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเสี่ยงจากโอกาสการพิจารณาการด้อยค่าของโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
เนื่องจากโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี 2556
สาหรับเฟสที่ 1 และเดือนมิถุนายน ปี 2557 สาหรับเฟสที่ 2 จานวนรวม 10 ยูนิต ในปจั จุบนั มีผเู้ ช่า
จานวน 4 รายจากจานวนโรงงานทัง้ หมด 10 ยูนิต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการพิจารณาด้อย
ค่าของสินทรัพย์จากโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ) ในงบการเงินของบริษทั ฯ
ในอนาคตโดยผูส้ อบบัญชี หากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาผูเ้ ช่าได้เป็ นระยะเวลานาน ทัง้ นี้ การพิจารณา
ด้อยค่าดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์จากโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าและค่าใช้จ่ายในงบ
การเงิน ซึง่ อาจส่งผลต่อการลดลงของกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2558 ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศที่มคี วาม
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ บริษัทฯ ได้รบั การติดต่อจากผู้ประกอบการที่มคี วามสนใจเช่าโรงงานสาเร็จรูปของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและในปจั จุบนั โรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ จึงมีผเู้ ช่าเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ปี
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2558 นอกจากนี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเจรจาด้านข้อตกลงและเงื่อนไขทีร่ ะบุใน
สัญญาเช่ากับลูกค้าจานวน 1 ราย ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะสามารถเซ็นสัญญาและเริม่ ให้เช่าได้ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อีกทัง้ จากตัวเลขเชิงเศรษฐกิจทีส่ าคัญบริษทั ฯ จึงเห็นสัญญาณและแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
ของภาวะเศรษฐกิจทีจ่ ะนามาสู่การค้าและการลงทุนที่เพิม่ ขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จึงคาดว่าบริษทั ฯ จะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการพิจารณาด้อยค่าของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของบริษัทฯ ในงบการเงินโดย
ผูส้ อบบัญชีในอนาคต
ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของหน่ วยงานราชการหรือ
หน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิ จของบริษทั ฯ
การเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็ นปจั จัย
ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ฯ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่ได้ทา
การติดตามและศึกษากฎระเบียบอย่างครบถ้วนและให้เป็ น ปจั จุบนั แล้วนัน้ อาจทาให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ไิ ม่
สอดคล้องกับกฎระเบียบทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงใหม่ และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
เพื่อแก้ไขดัดแปลงให้การปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างถูกต้อง การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ อาทิ การเปลีย่ นแปลง
กฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผงั เมือง ข้อกาหนดการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด และพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ได้แก่ การกาหนดเนื้อทีท่ ด่ี นิ การกาหนดความกว้างของ
เขตทางเดินและเขตถนน การกาหนดพืน้ ทีส่ ่วนกลาง การส่งมอบและโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ส่วนกลาง
ทัง้ หมดให้แก่นิติบุคคลโครงการ การกาหนดระเบียบชุมชน การประเมินและจัดทารายงานผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน และจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง เป็ น ต้น รวมถึง การ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การวางผังจราจร และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรือโครงการทางด่วนพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ มาตรการการกาหนดอัตราส่วนเงินให้สนิ เชื่อต่ อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV
ratio) ในการให้สนิ เชื่อหรือให้เงินกูย้ มื เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ รี าคาซือ้ ขายต่ ากว่า 10 ล้านบาทลงมา สาหรับ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยแนวสูง หรือคอนโดมิเนียมนัน้ มีการกาหนด LTV ratio ทีอ่ ตั ราร้อยละ 90 และมีการ
ปรับใช้มาตราการดังกล่าวเฉพาะกับการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ตามสัญญาซือ้ ขายทีท่ าตัง้ แต่ 1 มกราคม 2554
หรือภายหลังจากนัน้ ซึง่ มาตราการเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการกูย้ มื ของผูบ้ ริโภค อีก
ทัง้ มาตราการเหล่านี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอขึน้ อยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบาย
ของรัฐบาลในช่วงเวลาต่างๆ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ทาการศึกษาและมีการติดตามการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับกฎระเบียบต่างๆ และ
นโยบายของหน่วยงานราชการทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องอย่างละเอียด และได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการโดยพิจารณาตามข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิด ขึ้นดังกล่ าว ควบคู่ไ ปกับ การศึก ษาสภาวะตลาดอย่า งสม่ าเสมอ ซึ่งจากการเตรีย มความพร้อ ม
ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมันใจว่
่ า บริษทั ฯ สามารถปรับเปลีย่ นได้ทนั ต่อเหตุการณ์ และบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบดังกล่าว
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ ภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ตลาด
ทางการเงิ น รวมถึงปัจจัยมหภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิ งลบต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยและ
ต่อธุรกิ จของบริษทั ฯ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทอ่ี าจเกิดขึน้ ซึ่งทาให้เกิดการชะลอใน
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลให้ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจลดลง อาจก่อให้เกิด
การชะลอตัวในการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค รวมถึงการเพิม่ ระดับความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่
อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ
บริษัทฯ โดยปจั จัยเหล่านี้เป็ นปจั จัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็ นความเสีย่ งที่
ผูป้ ระกอบการทุกรายอาจได้รบั ผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน
ทัง้ นี้ จากข้อมูลรายงานนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2558 ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 จะมีอตั ราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product หรือ GDP) ในอัตราร้อยละ 2.8 ซึง่ สูงขึน้ เล็กน้อยจากการคาดการณ์ ณ
เดือนกันยายน ปี 2558 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.7 จากการลงทุนภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้
ดีกว่าทีเ่ คยประเมินไว้ รวมถึงการท่องเทีย่ วทีฟ่ ้ืนตัวได้เร็วกว่าทีค่ าดการณ์ จึงช่วยชดเชยผลกระทบด้าน
การส่งออกไปยังคู่คา้ ทีส่ าคัญจากปจั จัยด้านเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ้ืนตัวช้าตามเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จีน
และเอเชียได้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีปจั จัยเสริมจากการลงทุนของภาครัฐ ซึง่ ยังสามารถทาได้ดี
และต่อเนื่อง ราคาสินค้าส่งออกทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขน้ึ จากค่าเงินบาททีอ่ ่อนค่าลง ราคาน้ามันทีย่ งั อยู่ในระดับ
ต่ าซึ่งสนับสนุ นอานาจซือ้ ของครัวเรือนและเอื้อต่อภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวทีย่ งั คงเติบโตได้ ดี
ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จากการทีส่ ถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึน้ ภาครัฐสามารถดาเนินงานได้
ตามปกติ และความเชื่อมันของภาคเอกชนฟื
่
้ นตัว จากมาตรการการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จะสามารถ
ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขน้ึ และกลับมาเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับภาคการ
ส่ง ออกที่คาดว่า น่ า จะฟื้ นตัว เพิ่ม ขึ้น เช่ นเดี ยวกัน ดังนัน้ จึง ได้ป ระเมิน ว่ า ในปี 2558 เศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยจะกลับมาขยายตัวในระดับทีด่ ขี น้ึ กว่าปี ทผ่ี ่านมาค่อนข้างมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึง
คาดการณ์อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 รวมถึงปี 2559 เท่ากับอัตราร้อยละ 2.8 และร้อย
ละ 3.5 ตามลาดับ ซึง่ สูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2556 และปี 2557 ทีอ่ ตั ราร้อยละ 2.9
และร้อยละ 0.9 ตามลาดับ (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ความเสี่ ย งจากกลุ่ ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เ นื่ อ งจากมี ก าร
ประกอบธุรกิ จที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับบริษทั ฯ
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ TEE Development Pte Ltd มีการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบีย นที่อ อกและเรีย กช าระแล้ว ก่ อ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ให้แ ก่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ ซึง่ TEE Development Pte Ltd มีการถือหุน้ โดย TEE Land Ltd ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ทัง้ นี้ TEE Land Ltd เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) ซึง่ อาจทาให้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งหากผู้ถอื หุ้น ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
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อย่างไรก็ตาม TEE Development Pte Ltd และบริษทั ฯ ได้มขี อ้ ตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholder
Agreement) ซึง่ มีขอ้ ความที่ยนื ยันกับบริษทั ฯ ว่ากลุ่ม TEE Development Pte Ltd รวมถึงบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกับ TEE Development Pte Ltd เช่น TEE Land Ltd หรือ TEE International Ltd และบริษทั
ในเครือ จะไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย หรือประกอบธุรกิจใดๆ
ทีม่ ลี กั ษณะอาจเป็ นการแข่งขัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในอนาคต ทัง้
เป็ นการประกอบกิจการด้วยตนเอง หรือประกอบกิจการร่วมกับผูอ้ ่นื ในประเทศไทย
ความเสี่ยงจากการพึง่ พิ งการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นและความเชี่ยวชาญจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้น
กลุ่ ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท ฯ ประกอบด้ว ย บริษัท ชาติชีว ะ จ ากัด (“ชาติชีว ะ”) และ TEE
Development Pte Ltd (“TEED”) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกันในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
51 และร้อยละ 49 ตามลาดับ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทัง้ 2 ราย มีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทห่ี ลากหลาย ทัง้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การพาณิชย์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ทัง้ ในและต่างประเทศ (โปรดดูรายละเอียดใน
ส่วนที่ 2.2 ข้อ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 5 และข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น หน้า 1)
ซึง่ ในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีการว่าจ้างชาติชวี ะเพื่อเป็ นทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการวางแผน
การตลาดให้กบั บริษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการจัดจ้างผูบ้ ริหารและบุคลากรในหลาย
สายงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเข้ามาเพื่อรองรับขยายตัวและการเติบโตของ
บริษทั ฯ
นอกจากนี้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในอดีตนัน้ บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงินและจากกลุ่มผู้ถือหุ้นทัง้ 2 รายเป็ นหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการชาระเงินกู้แก่สถาบัน
การเงินตามกาหนดแล้ว เมื่อบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพีย งพอ บริษัทฯ จะมีก ารชาระคืนเงินกู้ยืม
ดังกล่าวให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ โดยในปจั จุบนั สัดส่วนเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 คิดเป็ นร้อยละ 5.17 ของหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิง
แหล่งเงินกู้ยืมจากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เห็นว่า เมื่อบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนัน้
บริษทั ฯ จะสามารถเพิม่ โอกาสและทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้ และ
ด้วยต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลง ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถลดการพึง่ พิงแหล่งเงินกูจ้ ากกลุ่มผูถ้ อื หุ้นลงได้
ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร
เนื่องด้วยธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจทีพ่ ง่ึ พิงความรูค้ วามสามารถของบุคลากรมากกว่า
การใช้เทคโนโลยี ผูป้ ระกอบการในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จงึ ให้ความสาคัญกับการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากรอย่างมากรวมถึงบริษทั ฯ เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งจากการสรรหาบุคลากร
เพื่อทดแทนบุคลากรทีล่ าออกเพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ทัง้ นี้ ในอดีตเนื่องจาก
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในสายงานการเงินและบัญชี สายงานอุตสาหกรรม รวมถึงสายงานคอนโดได้
ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นัน้ ปจั จุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและ
พิจารณาคุณสมบัติของบุ คคลที่จะมาดารงตาแหน่ งผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี แ ละสายงาน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถสรรหาบุคลากรดังกล่าวได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
2 ปี 2559
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อย่างไรก็ตาม รองผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานการเงินและบัญชี ท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็ นผู้มี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี และเป็ นผูด้ แู ลส่วนงานด้านการเงินและ
บัญชีของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปจั จุบนั จะเป็ นผูด้ ูแลส่วนงานดังกล่าวและจะรายงานโดยตรงต่ อ
กรรมการผูจ้ ดั การในระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหาร อีกทัง้ ทีมงานบัญชีของ
บริษทั ฯ ยังประกอบด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการจัดทารายงานทางการ
เงินและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ตามแบบและรอบบัญชีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดในฐานะบริษัทจด
ทะเบียน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของสายงานคอนโด ซึง่ เป็ นหนึ่งในสายงานธุรกิจที่
สร้างรายได้หลักให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้สรรหาผูม้ คี วามรู้และประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษทั ฯ
ซึง่ มีประสบการณ์การร่วมงานกับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชัน้ นาทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศมากกว่า 20 ปี และได้เริม่ งานกับบริษทั ฯ แล้วตัง้ แต่เดือนกันยายน ปี 2558
และสาหรับสายงานอุตสาหกรรม Mr. Boon Choon Kiat ในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การและมีความรู้
ความสามารถทัง้ ด้านการตลาด ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และภาวะ
อุตสาหกรรมในประเทศ จะดารงจะตาแหน่ งรักษาการผูบ้ ริหารสาหรับสายงานอุตสาหกรรมในระหว่าง
การสรรหาบุคลากรดังกล่าว
ในการสรรหาบุ คลากรโดยเฉพาะบุคลากรในตาแหน่ ง ผู้บริหาร บริษัทฯ จะมีก ระบวนการพิจ ารณา
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรทีช่ ดั เจน ทัง้ ยังมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคลากรและกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมสาหรับ
สายงานและประสบการณ์ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสรรหา
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพ มีคุณสมบัตทิ ่เี หมาะสมกับธุรกิจและเป็ นรากฐานทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาและสร้างการ
เติบโตให้กบั บริษทั ฯ ได้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูบ้ ริหาร
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาในข้อ 3.3.5 หัวข้อความเสีย่ งจากการสรรหาบุคลากร ทัง้ นี้ Mr. Boon Choon Kiat ซึง่
ปจั จุ บ ัน ดารงต าแหน่ ง กรรมการผู้จ ัด การนัน้ ได้รกั ษาการต าแหน่ ง ผู้บ ริหารสูง สุด ในต าแหน่ ง อื่น ๆ
กล่าวคือ ผูช้ ่วยกรรมการผู้จดั การสายงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารองค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิง Mr.
Boon Choon Kiat ในการบริหารงานในหลายส่วนงานของบริษทั ฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบกับบริษทั
ฯ ในด้านความต่อเนื่องและผลของการดาเนินงานของธุรกิจหากบริษทั ฯ สูญเสียผูบ้ ริหารดังกล่าวโดยยัง
ไม่ สามารถสรรหาผู้บ ริห ารที่เหมาะสมมาทดแทนได้ทนั อย่า งไรก็ต ามบริษัทฯ เล็ง เห็น ความเสี่ย ง
ดังกล่าวทีม่ ตี ่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัตขิ อง
บุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารในแต่ละสายงานและจะเสนอต่อทีป่ ระชุม คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคลากรและกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม จูงใจ และ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมสาหรับแต่ละสายงานต่อไป
ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญ ต่ อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ ก่ อนที่จะได้
รับ ทราบผลการพิจ ารณาของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เกี่ย วกับ การน าหุ้ น สามัญ ของบริษัท ฯ เข้า เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
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ด้วยเกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit test) ดังนัน้ จึงยังคงมีความไม่แน่นอนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั อนุ ญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้หุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกีย่ วกับ
สภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขาย
หุน้ สามัญตามทีค่ าดการณ์ไว้ หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การอนุญาตให้สามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้ย่ืน ค าขออนุ ญ าตน าหุ้น สามัญ เข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ด้วยเกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึง่ ในขณะนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้ว พบว่าบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเ์ ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ที่
แก้ไขเพิม่ เติม) ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย โดยตามหลักเกณฑ์
การนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นัน้ บริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทฯ คาดว่า
บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ท่กี าหนดดังกล่าว
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปแล้
่
วเสร็จ
ความเสี่ ยงกรณี ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ อาจมี ความผันผวน ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดผลขาดทุนอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครังนี
้ ้
ราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ อาจมีความผันผวนของ
ช่วงราคาซือ้ ขายเนื่องจากปจั จัยหลายประการ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึง
 สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อ่นื ๆ หรือในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือในอุตสาหกรรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
 ทัศนะที่มีต่ อโอกาสของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ฯ รวมถึง สภาวะอุต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไป
่
 ความแตกต่ า งระหว่ า งผลประกอบการทางการเงิน และผลการดาเนิ น งานที่แ ท้จ ริง กับ ผล
ประกอบการทางการเงินและผลการดาเนินงานทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
 บทวิจยั ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือการเปลีย่ นแปลงคาแนะนาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 การเปลี่ย นแปลงของการประเมิน มูลค่า ตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ
 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ในทางลบทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ กับการคาดการณ์ท่เี หตุการณ์นนั ้ อาจเกิดขึน้ กับบริษั ทฯ
เช่นกัน
 การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจ
 ข้อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ และ
 สภาวะหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
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ทัง้ นี้ ปจั จัยต่างๆ เหล่านี้รวมถึงปจั จัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อความต้องการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ อันทา
ให้ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความผันผวน ซึง่ อาจทาให้ราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ รวมถึงอาจทาให้เกิดข้อจากัดหรือขัดขวางมิให้ผู้
ลงทุนสามารถขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของหุน้ ของบริษทั ฯ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและการส่งมอบหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ หุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ได้มตี ลาดรองเพื่อการซือ้ ขาย การกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ ในการเสนอขายครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของ
บริษทั ฯ และอาจไม่ใช่การบ่งชีข้ องราคาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุน้
ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จาเป็ นต้องจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วสาหรับหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายในครัง้ นี้ และยื่น
บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ กับกระทรวงพาณิชย์ก่อนการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ คาด
ว่าการจดทะเบียนและการส่งมอบหุน้ ของบริษทั ฯ จะดาเนินการได้ภายในประมาณ 5 วันทาการภายหลัง
จากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ แล้ว ตามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทุนในช่วงระหว่างที่ได้ชาระ
เงินค่าหุน้ จนถึงเวลาทีไ่ ด้มกี ารจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วและยื่นบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์นนั ้ มีความไม่แน่ นอนในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนจะยังไม่ถือว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ของบริษทั ฯ แต่จะถือว่าเป็ นเจ้าหนี้ทไ่ี ม่มหี ลักประกัน
ความเสี่ ยงกรณี กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริ ษัทฯ มีข้อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษทั ฯ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ จากัดสัดส่วนการเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดในบริษทั ฯ ของ
ชาวต่างชาติไว้ทร่ี อ้ ยละ 49 นอกจากนี้ การเข้าถือหุน้ ของชาวต่างชาติยงั ถูกจากัดไว้โดยกฎหมายไทย
ดังนัน้ สภาพคล่องและราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากข้อจากัดดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อการถือหุน้ ของชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้ ถึงเพดานทีก่ าหนดไว้ ผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยอาจไม่
สามารถโอนหุน้ ของตนให้บคุ คลอื่นซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยได้ นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย อาจ
ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าหุน้ สามัญนัน้ จะตกอยู่ในข้อจากัดจากสัดส่วนการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
และหุน้ ดังกล่าวจะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซ้ อ้ื ได้หรือไม่ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์จะปฏิเสธ
การจดแจ้งการโอนหุน้ สามัญนัน้ หรือไม่เช่นกัน
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

โครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีแ ผนที่จ ะพัฒ นาโครงการในอนาคตทัง้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อ ยู่อ าศัย และธุร กิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ซึง่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 2,322 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
1. โครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) โครงการ 2
รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พืน้ ทีโ่ ครงการ

พืน้ ทีเ่ ช่า
จานวนยูนิตทีใ่ ห้เช่า
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
ชนิดของโครงการ

13-2-48 ไร่ หรือ 21,792 ตร.ม.
(พืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 21,792 ตร.ม. และพืน้ ทีเ่ ช่า 9,100 ตร.ม. ส่วน
ทีเ่ หลืออีก 12,692 ตร.ม. เป็ นพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ถนนทางเข้า
พืน้ ทีจ่ อดรถ ส่วนภูมสิ ถาปตั ย์ดา้ นสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น)
9,100 ตร.ม. (พืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปให้เช่าทัง้ หมด)
4 ยูนิต
การออกแบบด้วยดีไซน์ ทนั สมัย การจัดวางและจัดสรรด้านพื้นที่ใช้
สอยได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน ลูกค้ายังสามารถออกแบบการใช้
งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลาอันสัน้ ในการตัง้ โรงงาน
นอกจากนี้ โครงการยังตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยตัง้ อยู่ภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะที่
ได้มาตรฐาน เป็นต้น และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครัน
175 ล้านบาท
200 บาท
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 ขนาด 1,700 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 2,400 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 2,450 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 2,550 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที่ม ีก ารผลิต เพื่อ สนั บ สนุ น การ
ประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2559

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่านัน้ บริษทั ฯ ได้แบ่งการก่อสร้างโครงการเป็ น
เฟส ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบายการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โดยบริษัทฯ จะเริม่ พัฒนาการก่อสร้างโรงงาน
สาเร็จรูปโครงการใหม่เพิม่ เติมเมื่อมีจานวนผู้เช่าในโครงการเดิมที่ได้พฒ
ั นาแล้วเสร็จตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป ดังนัน้
บริษทั ฯ จะเริม่ พัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 เมื่อมีผเู้ ช่าในโครงการ 1 จานวน 8 รายขึน้ ไป ซึง่
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชดิ มีการศึกษาและคาดการณ์สถานการณ์รวมถึงปจั จัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการลงทุนและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอยู่เสมอ โดยบริษทั ฯ คาดว่า บริษทั ฯ จะเริม่ การก่อสร้าง
โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ในปี 2559
2. โครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์

รายละเอียดโครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทีต่ งั ้ โครงการ
ซอยรังสิต-นครนายก 7 ถนนรังสิต-นครนายก (รังสิตคลอง 1) จังหวัด
ปทุมธานี

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วา
ประมาณ 12,730 ตร.ม.
บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด
ใกล้กบั ห้างสรรพสินค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต เพียง 1.3 กิโลเมตร ห่าง
จากมหาวิท ยาลัย กรุ ง เทพและมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ 12.6
กิโลเมตรและ 15.0 กิโลเมตรตามลาดับ และห่างจากสนามบินดอน
เมืองเพียง 18.3 กิโลเมตร
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
488 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
38,390 บาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อยูนิต
ประมาณ 5.15 ล้านบาท
จานวนยูนิต
บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด จานวน 81 ยูนิต
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ั
สถานะโครงการปจจุบนั
บริษัท ฯ อยู่ใ นระหว่ า งการปรับ ปรุ ง พื้น ที่เ พื่อ ให้เ หมาะสมต่ อ การ
ก่อสร้างโครงการ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในไตรมาส 2 ปี 2559
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
แบ่งระยะการก่อสร้างออกเป็ น 3 เฟส โดยแต่ละเฟสใช้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างโดยประมาณ 8 - 10 เดือน
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในไตรมาส 2 ปี 2559 ภายหลังการจัดซื้อ
ทีด่ นิ แล้วเสร็จ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ บ้านสิรวิ ลัย รังสิต คลอง 1 โดยบริษัท สิรวิ ลัย พร็อพ
บริเวณเดียวกัน
เพอร์ต้ี จากัด
 โครงการ เดอะ ทรัสต์ รังสิต คลอง 2 โดยบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลอง 2 โดยบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน)
 โครงการ ภัส สร เพรสทิจ รังสิต คลอง 2 โดยบริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
 โครงการ วิล เลจ ซีน เนอรี่ รังสิต -คลอง 2 โดยบริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
 โครงการ สัมมากร คลอง 2 โดยบริษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)
 โครงการ อิ น ดี้ รั ง สิ ต -คลอง 3 โดยบริ ษั ท แลนด์ แอน
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ อินนิซโิ อ้ รังสิต-คลอง 3 โดยบริษทั แลนด์ แอน เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต คลอง 3 โดยบริษัท
เอสซี แอสเสท จากัด (มหาชน)
 โครงการ บ้านสถาพร รังสิต คลอง 3 โดยบริษัท บ้านสถาพร
รังสิต จากัด

3. โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27

รายละเอียดโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย เพชรเกษม 27
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วา
ประมาณ 23,000 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูงไม่เกิน 31 ชัน้ ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแบบโครงการ
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีบางหว้าเพียง 480 เมตรและอยู่
ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยสยามระยะห่างประมาณ 800 เมตร
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
1,659 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
75,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 560 ยูนิต
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย สยามรวมถึงนัก ลงทุน ที่ส นใจการลงทุน ใน
โครงการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า
สถานะโครงการปจั จุบนั
บริษัทฯ อยู่ในระหว่า งการตรวจสอบเชิงลึกทัง้ ด้า นกฎหมาย ด้า น
วิศ วกรรมกรรมการก่ อ สร้ า งและองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ใ ช้ใ นการ
พิจารณาของที่ดนิ ที่จะจัดซื้อ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2559
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 20 – 24 เดือน
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในปี 2559 ภายหลังการจัดซื้อทีด่ นิ แล้วเสร็จ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ สาทร – ราชพฤกษ์ 3 โดยบริษัท
บริเวณเดียวกัน
ชัยพัฒนาทีด่ นิ จากัด
 โครงการ ฟิ วส์ เซนเซ่ บางแค โดยบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ลุมพินีพาร์ค เพชรเกษม 98 โดยบริษทั แอล พี เอ็น ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ เดอะ โพรดิจ้ี เพชรเกษม 62 โดยบริษัท จีดที ี พร็อพ
เพอร์ต้ี จากัด
 โครงการ แอสปาย สาทร – ราชพฤกษ์ โดยบริษัท เอพี (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน)

นอกจากโครงการในอนาคตทัง้ 3 โครงการข้างต้นนี้ บริษทั ฯ ยังคงมองหาโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจของการ
พัฒนาโครงการอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ นอกเหนือจากการพัฒนาอาคารชุดคอนโดมิเนียมแล้ว บริษทั ฯ ยังพิจารณาถึง
โอกาสและความเหมาะสมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น โครงการบ้านจัดสรรประเภท
บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงยังเปิ ดโอกาสพิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รวมทัง้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ในทาเลอื่นทีอ่ ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาดและมี
ศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ ซึง่ การพิจารณาเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการในแต่ละพืน้ ที่นนั ้ จะขึน้ อยู่
กับหลายปจั จัยสาคัญทีน่ ามาพิจารณา อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญอื่น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ กล่าวคือ TEE Development Pte Ltd (“TEED”) เป็ นบริษทั ซึง่ ประกอบธุรกิจการลงทุน
ในบริษทั อื่น (Holding Company) ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือและถือหุน้ ร้อยละ 100 โดย TEE Land Ltd (“TEEL”) โดย
TEEL เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) ภายใต้ช่อื ย่อหลักทรัพย์ “TEEL” โดย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 TEEL มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 85.80 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ หรือเท่ากับประมาณ 2,205.06 ล้านบาท
ประวัติควำมเป็ นมำของ TEEL
TEEL เป็ นบริษทั ในเครือของ TEE International Limited ("TEEl") ซึง่ TEEI ประกอบธุรกิจทีห่ ลากหลายที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสาธารณู ป โภคต่ า งๆ เช่ น งานรับ เหมาด้า นวิศ วกรรมระบบและไฟฟ้ า
(Mechanical and Electrical Engineering) รับเหมาและเปลี่ยนแปลงสภาพและประโยชน์ใช้สอยจากอาคาร
รูปลักษณ์ดงั ้ เดิมเป็ นอาคารรูปแบบใหม่ทงั ้ ภายในและภายนอก รับเหมาออกแบบและติดตัง้ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบการสื่อสารไร้สาย มีการลงทุนเองตลอดจนรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ทัง้ การ
ออกแบบและก่อสร้างสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานประเภทต่างๆ เช่น โรงงานบาบัดน้ าดี โรงงานบาบัดน้ าเสีย
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตพลังงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ TEEI ยังประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้าน
สาธารณู ปโภคและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยและเพื่อการ
พาณิชย์
TEEl จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในปี 2523 และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX
Mainboard) ภายใต้ช่อื ย่อหลักทรัพย์ “TEE” โดย ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 TEEI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดเท่ากับ 118.09 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ หรือเท่ากับประมาณ 3,034.99 ล้านบาท โดยต่อมา เมื่อ TEEI
เห็นโอกาสและศักยภาพของการขยายธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการต่อยอดกับธุรกิจเดิม TEEI
จึงจัดตัง้ TEEL ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวในเดือนมีนาคม ปี 2550
TEEL เริม่ ต้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ทงั ้ ประเภทอาคารสูง (High Rise) และ
ประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และขยายการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
และอุตสาหกรรมเพิม่ เติม เช่น โรงแรม หอพัก และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น
ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็ นต้น ทัง้ ทีเ่ ป็ นการลงทุนด้วยตนเองและการร่วมลงทุน
กับหุน้ ส่วนทางธุรกิจอื่น (Joint Venture)
นอกเหนือจาก TEEL แล้ว กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ TEEL ซึ่งเป็ นบริษัทในเครืองของ TEEI เช่น PBT
Engineering Pte Ltd หรือ Trans Equatorial Engineering Pte Ltd ยังมีความเชีย่ วชาญในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการวางระบบประกอบอาคาร
ต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบการป้องกันอัคคีภยั หรือวิศวกรรมการเดินท่อ
และตัง้ เครื่องสุขภัณฑ์ในอาคาร มานานกว่า 10 ปี
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โครงสร้ำงของกลุม่ TEEL

TEE International
Limited
71%

บริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
บริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์

TEE Land Limited
100%

TEE Development
Pte Ltd
49%
บริษทั ชีวำทัย จำกัด
(มหำชน)
100%

50%

บริษทั ชีวำทัย
อิ นเตอร์เชนจ์ จำกัด

บริษทั ชีวำทัย ฮัพ
ซูน จำกัด

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่ม TEEL
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้กำรพัฒนำของ TEEL
โครงกำรในอดีต
โครงกำร
91 Marshall

448 @ East Coast

รำยละเอียดโครงกำร
 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
 จานวน 30 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 91 ถนน Marshall ประเทศสิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 100
 โครงการแล้วเสร็จ
 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
 จานวน 28 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 448 ถนน East Coast ประเทศสิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 100
 โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2556
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โครงกำร
รำยละเอียดโครงกำร
Bungalow at Braddell Height  โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคารบังกะโล 2 ชัน้
 จานวน 2 ยูนิตติดกัน
Estate
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 31 และ 31A ถนน Dunsfold Drive ประเทศ
สิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 100
 โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2553
 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
Cantiz @ Rambai
 จานวน 12 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 21 ถนน Rambai ประเทศสิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 100
 โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน ปี 2554
Thomson Duplex

Aura 83

Rezi26

Palacio
















โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
จานวนดูเพล็กซ์ 6 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 323B ถนน Thomson ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน ปี 2553
โครงการกรรมสิทธิ ์ ประกอบด้วยอาคาร 5 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
จานวน 51 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 83 ถนน Duku ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100 ณ วันที่ 27 เมษายน ปี 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558
เป็ นโครงการกรรมสิทธิ ์ ประกอบด้วยอาคาร 7 และ 8 ชัน้ จานวน
2 อาคาร จานวน 106 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 143 และ 145 ถนน Killney ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2558







โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 3 ชัน้
จานวน 21 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 63-67 ถนน Telok Kurau ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2557
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โครงกำรในปัจจุบนั
โครงกำร
The Boutiq

รำยละเอียดโครงกำร
 โครงการกรรมสิทธิ ์ ประกอบด้วยอาคาร 10 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
 จานวน 130 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 5 ถนน Lorong 26 Geylang ประเทศสิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 95 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนตุลาคม ปี 2557

The Peak @ Cairnhill I







Sky Green

 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 16 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
 จานวน 176 ยูนติ
 ตัง้ อยู่บ นเลขที่ 568 และ 570 ถนน MacPherson ประเทศ

โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 15 ชัน้
จานวน 52 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 51 ถนน Cairnhill ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 68 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2558

สิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2559
Rezi3Two

 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 8 ชัน้
 จานวน 65 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บ นเลขที่ 568 และ 570 ถนน MacPherson ประเทศ

สิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 63 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 ปี 2559
Trio







The Peak @ Cairnhill II






โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 4 ชัน้
จานวน 43 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 11 ถนน Sam Leong ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 35 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนมิถุนายน ปี 2562
โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 18 ชัน้
จานวน 160 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 61 ถนน Cairnhill ประเทศสิงคโปร์
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2559
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

โครงกำร
HexaCube

Cyberjaya

รำยละเอียดโครงกำร
 โครงการกรรมสิทธ์ประกอบด้วยอาคารสานักงานและศูนย์การค้า
ปลีกสูง 5 ชัน้ และอาคารจอดรถสูง 2 ชัน้
 จานวนรวม 72 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 160 ถนน Changi ประเทศสิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2560
 โครงการกรรมสิท ธ์ประกอบด้วย SOHO อาคารสานักงาน และ
ศูนย์การค้าปลีกสูง 5 ชัน้ โดยในส่วนทีเ่ ป็ นอาคารสานักงานยังไม่
เปิ ดตัวโครงการ
 จานวนรวม 732 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนใจกลางของ Cyberjaya ประเทศสิงคโปร์
 ศูนย์การค้าปลีกขายได้รอ้ ยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
SOHO เฟส 1 ขายได้ ร้อยละ 87 และ SOHO เฟส 2 ขายได้รอ้ ย
ละ 48 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2560

Flora Ville, Flora vista, Flora  โครงการกรรมสิทธิ ์
 Flora Ville เป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 50 ยูนิต
View
 Flora vista, Flora View เป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 3 อาคาร
จานวนห้องพักอาศัย 90 ยูนิต จานวนร้านค้าปลีก 28 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 2 ถนน Cactus ประเทศสิงคโปร์
 Flora Ville ขายได้รอ้ ยละ 60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 Flora Vista, Flora View ขายได้รอ้ ยละ 40 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ปี 2561
NEWest

 โครงการอาคารพัก อาศัย สูง 12




Workotel Riccarton








ชัน้ จานวน 136 ยูนิ ต และ

ศูนย์การค้าปลีก จานวน 141 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 1 และ 3 ถนน West Coast Drive ประเทศ
สิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 93 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 ปี 2561
โครงการทีพ่ กั อาศัยสาหรับพนักงานปฏิบตั กิ าร
จานวน 114 ยูนิต
โครงการกรรมสิทธ์บนเนื้อที่ 16,200 ตารางเมตร
ตัง้ อยู่ในเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์
มีผเู้ ช่าร้อยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2556
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โครงกำร
รำยละเอียดโครงกำร
Quality Hotel CKS Sydney  โครงการโรงแรม 3 ดาว ภายใต้แฟรนไชส์ของ Quality Hotel
 จานวน 120 ยูนิต
Airport
 ตัง้ อยู่ในเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 มีผเู้ ช่าร้อยละ 100
 โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2556
223 @Mountbatten

Larmont Hotel

Thistle Guest House














Heibre 28








โครงการอาคารสานักงานให้เช่า สูง 3 ชัน้
จานวน 90 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 223 ถนน Mountbatten ประเทศสิงคโปร์
มีผเู้ ช่าร้อยละ 80 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนมกราคม ปี 2556
โครงการร่วมทุนโรงแรม 4 ดาว
จานวน 76 ยูนิต
ตัง้ อยู่เลขที่ 2-14 ถนน Kings, Potts Point 2011 เมือง Sydney
ประเทศออสเตรเลีย
จะดาเนินการปรับปรุงเพิม่ เติมในไตรมาส 2 ปี 2559
โครงการร่วมทุนโรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเป็ นบ้านพักอาศัยสาหรับ
นักท่องเทีย่ ว
จานวน 10 ยูนิต
ตัง้ อยู่เลขที่ 21 ถนน Main North เมือง Christchurch ประเทศ
ออสเตรเลีย
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนมีนาคม ปี 2558
โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ พร้อมสิง่ อานวยความ
สะดวกส่วนกลาง
จานวน 28 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 64 Hillside Drive ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 40 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 ปี 2560

ข้อมูลกำรตรวจสอบประธำนกรรมกำรบริหำรบริษทั ฯ โดย Commercial Affairs Department
ในเดือนเมษายน ปี 2555 Mr. Bertie Cheng Shao Shiong ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการของ
TEEI และ Mr. Phua Chian Kin ซึง่ เป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การของ TEEI และดารง
ตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ได้รบั การตรวจสอบจาก Commercial Affairs
Department (“CAD”) ในประเทศสิงคโปร์ ว่าอาจมีการฝา่ ฝืนข้อกาหนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า มาตรา 289 เรื่องการแทรกแซงราคาหุน้ (Market Rigging Provision) ทัง้ นี้ Mr. Bertie Cheng
Shao Shiong และ Mr. Phua Chian Kin ได้แสดงเจตจานงในการให้ร่วมมือกับ CAD สาหรับการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยให้ขอ้ มูลแก่ CAD เกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องในช่วงระหว่างวันที่
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 อย่างไรก็ตาม แม้ CAD จะมีการตรวจสอบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของกรรมการดังกล่าว ทีผ่ ่านมา CAD ยังไม่มกี ารยื่นการฟ้องร้องต่อ Mr. Bertie Cheng Shao Shiong และ Mr.
Phua Chian Kin สาหรับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ ข้อมูลข้างต้นดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2557 ของ TEEI และในรายงานประจาปี 2557
ของ TEEL รวมถึงหนังสือชีช้ วนของ TEEL ในปี 2556 ซึง่ ข้อมูลของรายงานดังกล่าว TEEI และ TEEL ได้มี
การเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของทัง้ 2 บริษทั
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุ้น
หุ้นสามัญ
จานวนทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยเป็ นทุนจดทะเบียน
เรีย กช าระแล้ว จ านวน 488,000,000 บาท (สี่ร้อ ยแปดสิบ แปดล้า นบาท) แบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
488,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเต็มมูลค่า จานวน 750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 750,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
ข้อจากัดการโอนหุ้น
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ จากัดการโอนหุน้ โดยการโอนหุน้ จะต้องไม่ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่า
ร้อยละ 49 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนใน
ครัง้ นี้ หากการโอนหุน้ ของบุคคลใดทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าว
หุ้นกู้
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกหุน้ กูร้ ะยะสัน้
ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุของหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนในวงจากัดและมี
ผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 10 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขาย
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2558 จานวน 140.00 ล้านบาท ซึง่ เป็ นหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และครบกาหนดไถ่
ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของหุน้ กู้จานวน
140.00 ล้านบาท
ตั ๋วแลกเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) จานวน 7 ฉบับ มูลค่า
รวม 410.00 ล้านบาท ซึง่ ตั ๋วแลกเงินนี้เป็ นหลักทรัพย์และได้รบั อนุญาตให้เสนอขายในวงจากัด
ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด1
TEE Development Pte. Ltd.2
นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ
นางสาววนิดา วงษาลาภ
รวม
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทั ่วไป

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
248,880,000
51.00
239,119,300
49.00
600
0.00012
100
0.00002
488,000,000
100.00
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หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
248,880,000
33.18
239,119,300
31.88
600
0.00008
100
0.00001
488,000,000
65.07
262,000,000
34.93

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
488,000,000
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ หมด

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
750,000,000
100.00

หมายเหตุ
1. บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชาระ
แล้วจานวน 100.00 ล้านบาท ถือหุน้ โดยนายชาติชาย พานิชชีวะและครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ชาติชวี ะ จากัด มีโครงสร้างการถือ
หุน้ ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ชาติ ชีวะ จากัด
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ*
3. นายพาทิศ พานิชชีวะ**
4. นายสาริศ พานิชชีวะ**
5. เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ**
รวม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
600,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
60.00
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00

* นางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็ นภรรยาของนายชาติชาย พานิชชีวะ
**นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ เป็ นบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของนายชาติชาย พานิช
ชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ

2. TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจลงทุนใน
บริษทั อื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ ถือหุน้
โดย TEE Land Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 11 มกราคม
2559 TEED มีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

Mr. Phua Chian Kin

41.30%

58.70%
%

TEE International Ltd.
63.24%
%

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
36.76%

TEE Land Ltd.
100.00%

TEE Development Pte. Ltd.

 TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 145.07 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ และ TEEL เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) ทัง้ นี้ ณ
หน้า 97

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

วันที่ 11 มกราคม 2559 TEEL ถือหุน้ โดย TEE International Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 63.24 และผูถ้ อื
หุน้ รายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทัวไป
่ ในสัดส่วนร้อยละ 36.76
 TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็ นบริษทั ที่จดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจได้แก่
ธุรกิจให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and electrical
engineering) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ (Real estate) และ
ธุร กิจให้บริก ารด้านโครงสร้า งพื้น ฐาน (Infrastructure) โดย TEEI มีทุ น จดทะเบีย นและช าระแล้ว
จานวน 57.04 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX
Mainboard) ทัง้ นี้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 TEEI ถือหุน้ โดย Mr. Phua Chian Kin ในสัดส่วนร้อย
ละ 58.70 และผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทัวไป
่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.30
สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด (“ชาติชวี ะ”) และ TEE Development Pte. Ltd.
(“TEED”) รวมกันแล้วเรียกว่า “กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ” ได้เข้าทาสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในช่วงเวลาก่อนการออกและเสนอ
ขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (“การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก”) เพื่อกาหนดข้อตกลงเกีย่ วกับ
การใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
การมีผลใช้บงั คับของ
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้

สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ จะมีผลใช้บงั คับในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ในส่วนทีม่ กี ารออก
และเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกได้รบั การชาระมูลค่าหุน้ และบริษทั ฯ ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
(“วันทีม่ ผี ลใช้บงั คับของสัญญา”)

รายละเอียดเกีย่ วกับ
คณะกรรมการบริษทั

 คณะกรรมการบริษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 7 คน โดยประกอบ
ไปด้วย
(1) กรรมการบริหาร 4 คน
(2) กรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
 ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผูถ้ อื หุน้ เดิม
แต่ละรายจะมีสทิ ธิสง่ ตัวแทนเป็ นกรรมการบริษทั ได้ตามกฎเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สาหรับกรรมการบริหาร 4 คน ให้ผูถ้ อื หุ้นเดิมแต่ละรายมีสทิ ธิเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ 2 คน
(2) สาหรับกรรมการอิสระ 3 คน ให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ภายหลังจากการ
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก กลุ่มผูถ้ อื หุน้ จะมีการเจรจาโดยสุจริตเพื่อ
กาหนดสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ

เงื่ อ นไขการได้ ม าและ  ผูถ้ อื หุน้ เดิมตกลงทีจ่ ะไม่ดาเนินการ (และดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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จ าหน่ า ยไปซึ่ ง หุ้ น ของ
บริษทั ฯ

กับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงากิจการไม่ดาเนินการ) ซือ้ หรือได้มาซึง่ หุน้
ของบริษทั ฯ นอกเหนือจากหุน้ ทีต่ นถืออยู่เมื่อมีการออกและเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก เว้นแต่ ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดใน
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
 ผูถ้ อื หุน้ เดิมตกลงทีจ่ ะไม่ดาเนินการ (และดาเนินการให้บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงากิจการไม่ดาเนินการ) โอน หรือจาหน่ าย
หรือก่อภาระผูกพัน (รวมแล้วเรียกว่า “การจาหน่ าย”) ในหุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่
ตนถืออยู่ ณ ขณะทีก่ ารออกและเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกเสร็จ
สิน้ เว้นแต่ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในสัญญาระหว่างผูถ้ อื
หุ้น ซึ่ง รวมถึง การโอนหุ้น ให้บ ริษัท ในเครือ และการได้ร ับ ความยิน ยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ข้ อ ห้ า ม กา รป ระ กอบ กลุ่มผู้ถือหุ้นตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่มลี กั ษณะแข่งขันหรือมีความขัดแย้ง
ธุรกิจแข่งขัน
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในระหว่างทีต่ นยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(2) ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากทีต่ นสิน้ สุดการเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาระหว่าง
ผูถ้ อื หุน้ ฉบับนี้
ทัง้ นี้ ในส่วนของ TEED นัน้ กาหนดให้ขอ้ สัญญาดังกล่าวคลอบคลุมถึงการไม่
ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทโดย TEE Land Limited และ TEE
International Limited รวมถึงบริษทั ในเครือของทัง้ สองบริษทั ดังกล่าวด้วย โดย
ให้ข้อสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บงั คับตราบเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมายของ
ประเทศที่เป็ นที่ตงั ้ ของทัง้ สองบริษทั ดังกล่าว และตราบเท่าที่ TEED สามารถ
ดาเนินการได้ทางกฎหมายโดยอาศัยอานาจของในฐานะบริษัทในเครือของทัง้
สองบริษทั ดังกล่าว
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ บ อ ก เ ลิ ก คู่สญ
ั ญาอาจใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามทีก่ าหนด
สัญญา
ในสัญญาซึง่ รวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี้
ก. ผูถ้ ือหุน้ รายใดรายหนึ่งถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ที่ออกและมีการ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ข. ผูถ้ อื หุน้ รายใดรายหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ หน้าทีต่ ามทีก่ าหนดในสัญญาระหว่างผูถ้ อื
หุน้ และไม่สามารถแก้ไขเหตุผดิ สัญญาได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ของบริษทั ฯ ได้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุม ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่ างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอ านาจอนุ มตั ิใ ห้
จ่ายเงินปนั ผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มี
อานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ เช่น
เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี้เงินกู้ยมื แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุ นกระแสเงินสดของ
บริษทั ฯ ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั ย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ของบริษทั ย่อยได้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษัทย่อยมี
อานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริษทั ย่อยมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ แล้วให้
รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษี และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ย่อยเป็ นผู้
มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุ้น
เช่น เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี้เงินกูย้ มื แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของ
บริษทั ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้ บริษัทฯ มี
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (และทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ครบถ้วนทุกประการ
คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
กรรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ Mr. Phua Cher Chew หรือ Mr.
Boon Choon Kiat และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั สาหรับปี 2557 และ ปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
ปี 2557
ปี 2558
1/1
13/13
1/1
12/13
1/1
6/13
1/1
13/13
0/1
13/13
0/1
13/13
0/1
4/13

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี1
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร1
Mr. Chung Tang Fong2

หมายเหตุ
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี และนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
2. Mr. Chung Tang Fong ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
6/6
6/6
4/6

รายชื่อกรรมการ
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี และนายชัย
ยุทธ เตชะทัศนสุนทร และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบอีกจานวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Chung Tang Fong

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. Mr. Phua Chian Kin
2. นายชาติชาย พานิชชีวะ
3. Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสาหรับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/จานวนประชุมทัง้ หมด
9 เดือนแรกของปี 2558
3/3
3/3
3/3

รายชื่อกรรมการ
1. Mr. Phua Chian Kin
2. นายชาติชาย พานิชชีวะ
3. Mr. Boon Choon Kiat

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการบริหารจานวน 3 ท่าน ได้แก่ Mr. Phua Chian Kin นายชาติชาย พานิชชีวะ
และ Mr. Boon Choon Kiat
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจานวน 5
ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
Mr. Chung Tang Fong
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
นายชาติชาย พานิชชีวะ
Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีจานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. Mr. Boon Choon Kiat

2.
3.
4.
5.

นางสาวธนิศร โอศิริ
นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์
นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์
นางสาวสุนนั ทรา มหาประสิทธิ ์ชัย

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
อุตสาหกรรม (รักษาการ) / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
พัฒนาธุรกิจ (รักษาการ) / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
บริหารองค์กร (รักษาการ)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานคอนโดและสายงานบ้าน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานก่อสร้างและสนับสนุน
รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ
1. นางสาวธนิศร โอศิร ิ ดารงตาแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานคอนโด ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2558
2. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ดารงตาแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานก่อสร้างและสนับสนุ น ตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2558
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานคอนโด
นางสาวธนิ ศร โอศิ ริ

ฝา่ ยการขาย

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบ้าน
นางสาวธนิ ศร โอศิ ริ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานอุตสาหกรรม
(รักษาการ)
Mr. Boon Choon Kiat

ฝา่ ยการขาย
ฝา่ ยการขาย

ฝา่ ยการตลาด

ฝา่ ยการตลาด

กรรมการผูจ้ ดั การ
Mr. Boon Choon Kiat

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานก่อสร้างและสนับสนุน
นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์
นายยุทธนา บุญสิ ทธิ วราภรณ์

ฝา่ ยก่อสร้าง
ฝา่ ยบริการลูกค้า
ฝา่ ยบริการหลังการขาย

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
(รักษาการ)
Mr. Boon Choon Kiat

รองผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุนันทรา มหาประสิ ทธิ์ ชยั

ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา

ฝา่ ยการเงิน
ฝา่ ยจัดซื้อ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหารองค์กร
(รักษาการ)
Mr. Boon Choon Kiat

ฝา่ ยกฏหมาย
ฝา่ ยจัดซื้อ
ฝา่ ยบุคคล
ฝา่ ยสารสนเทศ

หมายเหตุ ฝา่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เป็ นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ทาหน้าทีด่ งั กล่าว
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เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตัง้ นายปชาธิป เมตตา
ประสพกิจ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษทั ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยมีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค าแนะน าเบื้อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบีย บและข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ของบริษัท ฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย่ นแปลงในข้อกาหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึง
ปฏิบตั ติ ่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
4. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริษทั หนังสือนัดประชุม ผูถ้ อื หุ้น หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร พร้อมทัง้ จัดทาสาเนาส่งให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่ อหน่ วยงานที่กากับบริษัทต าม
ระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั ฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และดาเนินการเรื่องอื่นใดที่ได้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อ ย่างชัด เจนและโปร่งใส สอดคล้อ งกับ บทบาทหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบในการกากับการทางานของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ44
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้อนุ มตั คิ ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้
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ตาแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ค่าตอบแทนรายเดือน
60,000
60,000
40,000
10,0001
20,000
10,000
40,000
20,000
70,000
-2
60,000
40,000
20,000
-

หมายเหตุ 1. บริษทั ลดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษทั (ทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระ) จาก 40,000 บาท เป็ น
10,000 บาทตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็ นต้นไป
2. บริษทั ฯ ได้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานกรรมการบริหารตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็ น
ต้นไป
3. กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ปี 2557
(บาท)
กรรมการ
บริษทั

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี2
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร2
Mr. Chung Tang Fong2
Mr. Phua Chian Kin3
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2558
(บาท)

30,000
20,000
20,000
20,000
90,000

กรรมการ
บริษทั
770,000
490,000
450,000
160,000
190,000
250,000
170,000
2,480,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

200,000
100,000
80,000
380,000

120,000
60,000
340,000
520,000

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน1
-

หมายเหตุ
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุ ภาภรณ์ บุ ร พกุ ศลศรี และนายชัย ยุ ทธ เตชะทัศนสุ น ทร ได้ร บั การแต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการบริษัท โดยมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 และ Mr. Chung Tang Fong ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั โดยมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. Mr. Phua Chian Kin ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริหาร โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558
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4. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ในปี 2557 และปี 2558 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่ผบู้ ริหาร รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ4
รวม

ปี 2557
จานวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
5
5,238,784
5
159,490
5,398,274
1

จานวน
(ราย)
5
5

2

ปี 2558
ค่าตอบแทน3
(บาท)
13,065,402
376,857
13,442,259

หมายเหตุ
1. ในปี 2557 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวน 5 รายได้แก่ Mr. Boon Choon Kiat นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ นายจิรฐา
วรปรางกุล นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์ และนางสาวสุนนั ทรา มหาประสิทธิ ์ชัย
2. ในปี 2558 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารเพิม่ ขึน้ /ลาออก จานวน 6 รายได้แก่
- นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ ซึง่ ดารงตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานคอนโด ได้ ลาออกจากการทางาน
กับบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 และนางสาวธนิศร โอศิร ิ ได้เ ข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในตาแหน่ งผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานคอนโดและสายงานบ้าน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2558 จนถึงปจั จุบนั
- นางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์ ซึง่ ดารงตาแหน่ งรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมงานกับ
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และปจั จุบนั Mr. Boon Choon Kiat ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทนในตาแหน่ งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชี (รักษาการ) ร่วมกับนางสาวสุนันทรา
มหาประสิทธิ ์ชัย ซึง่ ดารงตาแหน่งรองผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงินและบัญชี
- นายจิรฐา วรปรางกุล ซึง่ ดารงตาแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอุตสาหกรรม ได้ลาออกจากการทางานกับ
บริษทั ฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 และนายภราดร ธนไพศาลกิจ ได้เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในตาแหน่ ง ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอุตสาหกรรม ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
- นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์ ได้ร่วมงานกับบริษทั ฯ ในตาแหน่ งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานก่อสร้างและ
สนับสนุน ตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2558 จนถึงปจั จุบนั
ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวนทัง้ สิน้ 5 ราย
3. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาหรับปี 2558 ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกท่าน ทัง้ ผู้บริหารท่านทีไ่ ด้ลาออกแล้วใน
ระหว่างปี 2558 และผูบ้ ริหารทีย่ งั ดารงตาแหน่งอยู่ในปจั จุบนั
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
กรรมการบริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจานวน 3 ราย เป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมรวมจานวน 520,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
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บุคลากร
จานวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีจานวนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จานวนทัง้ สิน้ 43
คน 61 คน และ 81 คน ตามลาดับ โดยแบ่งตามสายงาน มีรายละเอียดดังนี้
สายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สายงานคอนโด
สายงานบ้าน
สายงานอุตสาหกรรม
สายงานก่อสร้างและสนับสนุน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานการเงินและบัญชี
สายงานบริหารองค์กร
รวม

31 ธันวาคม 2556
31
1
5
6
43

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
45
25
1
1
22
4
8
11
7
18
61
81

ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2557 และปี 2558 บริษทั ฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ1
รวม

ปี 2557
7,642,071
260,581
7,902,652

ปี 2558
34,924,854
1,612,193
36,537,047

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554
ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานให้ก้าวทันการ
เปลีย่ นแปลงและเป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทาเป็ นแผนการฝึ กอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงาน
ธุรกิจของบริษทั ฯ
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2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะทาร่วมกันดังนี้
 บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมันที
่ ่จะฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่ วยงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ าเนินการ และกาหนดเป็ นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รบั การ
ฝึกอบรมจานวนเท่าใดต่อปี
 ผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บงั คับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทนั กับภารกิจที่
เปลีย่ นแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกีย่ วกับงานในหน้าที่ และ
การฝึ กอบรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตาม
สถานการณ์และความจาเป็ น
4. บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเพื่อ เป็ น การสนั บ สนุ น การพัฒ นาความสามารถและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานโดยหน่ วยงานดาเนินการเองและโดยสถาบันภายนอก
องค์กร
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการของบริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )
53

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่าง
ประเทศและการตลาด
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
สามีนางสม
หะทัย พานิช
ชีวะ

ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร
มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 9/2004

หน้า 110

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558 – ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2551 – 2558

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 จากัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่าย
(มหาชน)
สินค้า และคนโดยสาร ทัง้ ทางบก
ทางน้ า ทางอากาศ

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ค้าไพบูลย์
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทุนไพบูลย์
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2556 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ดีที แอนด์ จี

เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

จากัด

รับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัดหรือ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จากัด

2554 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั โกลบอล เอ็นไว ให้บริการบาบัดน้ าเสีย
รอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

2551 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน ประกอบธุรกิจให้เช่า การขาย การ
จากัด
ซือ้ และดาเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์

2550 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั พารากอน คาร์
เรนทัล จากัด

ให้บริการเช่ายานยนต์ชนิดรถยนต์
นั ่งส่วนบุคคล กระบะ รถตู้ และรถ
ขนาดเล็กทีค่ ล้ายกัน

2550 – 2558

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 คอร์
ปอเรชั ่น จากัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ขนส่ง

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2550 – ปจั จุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

กรรมการ
บริษทั ทีทแี อล
กรรมการผูจ้ ดั การ อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
ั ่ นด้ายและทอผ้า
ประกอบธุรกิจปนเส้
จากเส้นใยสังเคราะห์

2549 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ไพลักษณ์
จากัด

ประกอบธุรกิจโฮลดิง้ เพื่อลงทุนใน
สินทรัพย์

2549 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ไพบูลย์ธุรกิจ
จากัด

ให้บริการเช่าอาคารสถานทีแ่ ละ
เฟอร์นิเจอร์

2548 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั บางกอก
คริสตัล จากัด

ประกอบธุรกิจผูผ้ ลิตและค้าส่งอิฐแก้ว
และกระเบือ้ งโมเสด

2548 – ปจั จุบนั
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ตาแหน่ ง

กรรมการ
บริษทั ไทยศรี
กรรมการผูจ้ ดั การ ประกันภัย จากัด
ใหญ่
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัย

2548 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร พร้อม
จากัด
ทัง้ ให้บริการและสาธารณูปโภค

2547 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั อมตะ

ประกอบธุรกิจสถานีจาหน่ายแก๊ส

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ภรรยานายชาติ
ชาย พานิชชีวะ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ปิ โตรเลียม จากัด

และศูนย์อาหาร
ประกอบธุรกิจรีสอร์ทและสปา

2545 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ช้างไอแลนด์ รี
สอร์ท จากัด

2540 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชาติชวี ะ จากัด

2537 – ปจั จุบนั

กรรมการ

ให้บริการทีป่ รึกษาและลงทุนใน
บริษทั อื่น
บริษทั คาเธ่ยล์ สี แพลน ประกอบธุรกิจลีสซิง่ (ให้เช่า
จากัด (มหาชน)
ทรัพย์สนิ ) เช่าซือ้ รถยนต์ เครื่องจักร
และทรัพย์สนิ อื่น

2536 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั สีมาธานี จากัด

ให้บริการโรงแรม ห้องพัก อาหาร
เครื่องดื่ม อื่นๆ

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2551 – 2558

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 104/2008

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 จากัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่าย
(มหาชน)
สินค้า และคนโดยสาร ทัง้ ทางบก
ทางน้ า ทางอากาศ

2557 – 2558

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 คอร์
ปอเรชั ่น จากัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ขนส่ง

2556 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

กรรมการ
บริษทั อมตะ วีเอ็น
ประธานเจ้าหน้าที่ จากัด (มหาชน)
บริหาร

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูป
ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ขายให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม

2555 – ปจั จุบนั

ประธาน
บริษทั อมตะ คอร์
คณะกรรมการการ ปอเรชั ่น จากัด
ลงทุน
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
(Holding Company)

2554 – ปจั จุบนั
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กรรมการ

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั โกลบอล เอ็นไว ให้บริการบาบัดน้ าเสีย
รอนเมนทอล

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

เทคโนโลยี จากัด

3. Mr. Phua Cher Chew
กรรมการ

40

ปริญญาตรี Faculty of Business,
Central Queensland University

-ไม่ม-ี

หลาน Mr. Phua
Chian Kin
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2554 – 2558

กรรมการ

บริษทั อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่นที่
เกีย่ วกับธุรกิจพลังงาน

2547 – ปจั จุบนั

Director
President

Amata (Vietnam)
Joint Stock
Company, Vietnam

ประกอบธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม

2540 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชาติชวี ะ จากัด

ให้บริการทีป่ รึกษาและลงทุนใน
บริษทั อื่น

2538 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั อมตะ โฮลดิง้
จากัด

ให้บริการเป็ นนายหน้าตัวแทน
ส่งออกอาหารกระป๋อง

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2556 – 2558

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ
สาเร็จรูปให้เช่า
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2557 – ปจั จุบนั

Director

Potts Point
Hospitality Pty Ltd.,
Australia

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

Director

JPJ Properties Pty
Ltd, Australia

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

Director

TEE Vista Pte Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2557 – ปจั จุบนั

Director

Menara Jutamas
Sdn Bhd, Malaysia

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

Chairman &
Director

Viet-TEE Co., Ltd.,
Vietnam

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2556 – ปจั จุบนั

Director

Klang City
Development Pte
Ltd., Singapore

2556 – ปจั จุบนั

Director

KAP Holding (China) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
Pte Ltd, Singapore

2556 – ปจั จุบนั

Director

Workotel Ltd, New
Zealand

ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

Director

TEE Ventures Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

Director

TEE Oceania Pte Ltd., ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
New Zealand

2556 – ปจั จุบนั

Director

Wealth Development
Pte. Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

Director

Development 16 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในบริษทั อื่น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในบริษทั อื่น

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2556 – ปจั จุบนั

Director

TEE Industrial Pte.
Ltd., Singapore

2555 – 2558

Director

KSH (China) Venture ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Pte Ltd, Singapore

2555 – ปจั จุบนั

Director & Chief
Executive
Director

2555 – ปจั จุบนั

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

TEE Land Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในบริษทั อื่น

Director

Unique Commercial
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Unique Wellness Pte ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและสปา
Ltd., Singapore

2555 – ปจั จุบนั

Director

Development 32 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Development 72 Pte

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

Ltd., Singapore
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2555 – ปจั จุบนั

Director

TEE Hospitality Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในบริษทั อื่น

2555 – ปจั จุบนั

Director

Unique Capital Pte.
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Unique Consortium
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Unique Realty Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Residenza Pte Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Development 26 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – ปจั จุบนั

Director

Unique Development ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

Pte Ltd., Singapore
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2554 – ปจั จุบนั

Director

TEE Resources Sdn
Bhd, Malaysia

2554 – ปจั จุบนั

Director

TEE Homes Pte Ltd., ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Singapore

2554 – ปจั จุบนั

Director

Development 83 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 – ปจั จุบนั

Director

TEE Property Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในบริษทั อื่น

2554 – ปจั จุบนั

Director

TEE Realty Pte Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

2554 – ปจั จุบนั

Director &
Managing
Director

TEE Development
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2553 – 2555

Director

Rong Cheng (Sin
Ming Road) Bak Kut
Teh Pte Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

2550 – 2556
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General Manager TEE International
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และ ลงทุนในบริษทั
อื่น

2547 – 2556

Director

TEE Management
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหาร
จัดการโครงการ

2547 – 2556

Director

Trans Equatorial
ประกอบธุรกิจก่อสร้าง
Engineering Pte Ltd.,
Singapore

2544 – 2557

กรรมการ

บริษทั ออสก้า เอสเตท ให้บริการรับจัดการและดูแล
เมนเนจเม้นท์ จากัด
ผลประโยชน์ รับบริหารโครงการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
4. Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการ
กรรมการผูบ้ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ
(ปี )
40

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาตรี Faculty of
Accountancy, Nanyang
Technological University,
Singapore

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2551 – 2558

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2557 – ปจั จุบนั

Non-Executive
Director &
Finance Director

TEE Land Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในบริษทั อื่น

2556 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

Director

Viet-TEE Co., Ltd.,
Vietnam

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั โกลบอล เอ็นไว ให้บริการบาบัดน้ าเสีย
รอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

CFA Charterholder
Chartered Accountant
(Singapore)
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 155/2012
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2551 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน ประกอบธุรกิจให้เช่า การขาย การ
จากัด
ซือ้ และดาเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์

2546 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ออสก้า ดีไซน์
แอนด์ เดคคอเรชั ่น
จากัด

ประกอบธุรกิจก่อสร้างและออกแบบ

2545 – 2557

กรรมการ

บริษทั ออสก้า พร็อพ
เพอร์ต้ี เมนเนจเม้นท์
จากัด

ให้บริการทีป่ รึกษา

2544 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ออสก้า เอสเตท ให้บริการรับจัดการและดูแล
เมนเนจเม้นท์ จากัด
ผลประโยชน์ รับบริหารโครงการ

2543 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรานส อิควอ
โทเรียล อินโดไชน่ า
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – 2558

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2551 – 2556

รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
สายงานแผนงาน
และการเงิน

บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจสนามบิน

2551 – 2555

กรรมการ

บริษทั โรงแรมท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ
จากัด

ประกอบธุรกิจโรงแรม

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 87/2011
หลักสูตร Role of the
Compensation Committee
Program (RCC) รุน่ ที่ 13/2011
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 172/2013
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

45

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ปริญญาโท สาขาการจัดการ
Johnson & Wales, Rhode
Island, USA

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – 2558

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ปุณณะ เอน
เตอร์ไพรซ์ จากัด

ประกอบกิจการบริหารอาคารตัวแทน
และนายหน้าซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์

2557 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทุนไพบูลย์
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เกียรติแลนด์
จากัด

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2556 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริษทั เกียรติธานี
คันทรีคลับ จากัด

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ภัตตาคาร สนามเทนนิส และโรงแรม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที่ 119/2015
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ตรวจสอบ
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2555 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ

2552 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เจเนอรัล อินชัว ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศ
รันส์ โบรคเกอร์ จากัด ภัย

2552 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เดอะ ลิทเิ ก
เทอร์ส จากัด

บริษทั ทีทแี อล
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

ั ่ นด้ายและทอผ้า
ประกอบธุรกิจปนเส้
จากเส้นใยสังเคราะห์

ให้บริการทางด้านกฎหมาย

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
7. Mr. Chung Tang Fong
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

62

ปริญญาเอก Victoria University,
School of Management,
Neuchatel Switzerland

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ปริญญาโท Curtin University,
Graduate Business School,
Perth, Australia
ปริญญาตรี Ottawa University,
Ottawa, Kansas, USA

Graduate Diploma, Tenosek
Polytechnic, Singapore

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558 - ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – 2558

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2557 – ปจั จุบนั

Independent
Director

Southern Packaging
Group Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์

2557 – ปจั จุบนั

Independent
Director

Ace Achieve Infocom ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น ที่
Ltd., Singapore
เกีย่ วข้องกับระบบสื่อสาร และเป็ นผู้
ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

2547 – ปจั จุบนั

Managing
Director

Research Scholar, Peking
University, School of
Economics, China
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Xi-Hong Enterprise
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจซือ้ มาขายไปและขนส่ง

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
8. Mr. Phua Chian Kin
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

55

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Singapore
Polytechnic

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ลุงของ Mr.
Phua Cher
Chew

หน้า 128

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2558 – ปจั จุบนั

ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – 2558

ประธาน
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2551 - 2556

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 – ปจั จุบนั

Vice Chairman

PowerSource
Philippines
Distributed Power
Holdings Inc.,
Philippines

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2557 – ปจั จุบนั

Director

TEE Hydro Pte Ltd.,
Singapore

ให้บริการบาบัดน้ าเสีย

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2556 – ปจั จุบนั

Director and
Managing
Director

TEE Infrastructure
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจวางโครงสร้างระบบ
พืน้ ฐานสาธารณูปโภค

2555 – ปจั จุบนั

Director and
Managing
Director

TEE Resources Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง และ วาง
โครงสร้างระบบพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภค

2555 – ปจั จุบนั

Director

TEE Hong Kong
Ltd., Hong Kong

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2555 – ปจั จุบนั

Director and
Managing
Director

PBT Holding Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

2555 – 2556

Managing
Director

Development 72 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 – 2555

Director

Development 32 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2554 – ปจั จุบนั

Director and
Company
Secretary

ARY Venture INC
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2554 – ปจั จุบนั

Chairman

TEE Vietnam Co,
Ltd., Vietnam

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

2554 – ปจั จุบนั

Director

CMC
Communications
(Philippines) Inc.
(Philippines)

ประกอบธุรกิจติดตัง้ เครือข่ายการ
สื่อสาร

2554 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ซีเอ็มซี คอม
มิวนิเคชันส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ประกอบธุรกิจติดตัง้ โครงข่ายการ
สื่อสาร

2554 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั โกลบอล เอ็นไว ให้บริการบาบัดน้ าเสีย
รอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

2554 – ปจั จุบนั

Director

CMC

ประกอบธุรกิจติดตัง้ โครงข่ายการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

Communications
สื่อสาร
(Singapore) Pte Ltd.,
Singapore
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2554 – ปจั จุบนั

Director

CMC
ประกอบธุรกิจติดตัง้ โครงข่ายการ
Communications Sdn สื่อสาร
Bhd, Malaysia

2554 – 2555

Director

TEE Homes Pte Ltd., ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Singapore

2554 – 2555

Director

Residenza Pte Ltd.,
Singapore

2554 – 2555

Director

KSH (China) Venture ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Pte Ltd., Singapore

2552 – 2555

Managing
Director

Development 83 Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2552 – 2555

Director

Development 26 Pte

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

Ltd., Singapore
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2552 – ปจั จุบนั

Director

PBT Engineering
Sdn Bhd, Brunei

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2552 – ปจั จุบนั

Director

New Zealand
Bloodstock Asia Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 – 2556

Director

TEE Development
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

2550 – ปจั จุบนั

Director

PBT Engineering
Sdn Bhd , Malaysia

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2548 – ปจั จุบนั

Director

TEE Chem Pte Ltd.,
Combodia

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2546 – ปจั จุบนั

Director

NexFrontier
Solutions Pte Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2546 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ออสก้า ดีไซน์
แอนด์ เดคคอเรชั ่น
จากัด

ประกอบธุรกิจก่อสร้างและออกแบบ

2545 – ปจั จุบนั

Director

TEE M&E
Engineering Sdn
Bhd, Malaysia

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2544 – ปจั จุบนั

Director

Security Pro-Telco
Pte Ltd, Singapore

ประกอบธุรกิจก่อสร้าง

2544 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ออสก้า เอสเตท ให้บริการรับจัดการและดูแล
เมนเนจเม้นท์ จากัด
ผลประโยชน์ รับบริหารโครงการ

2543 – ปจั จุบนั

Director &
Managing
Director

TEE International
Ltd., Singapore

2543 – ปจั จุบนั

Managing
Director

PBT Engineering Pte ประกอบธุรกิจก่อสร้าง
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษทั อื่น

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

2543 – ปจั จุบนั

Managing
Director

TEE Management
Pte Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหาร
จัดการโครงการ

2543 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรานส อิควอ
โทเรียล อินโดไชน่ า
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2542 – ปจั จุบนั

Director

4 P Investments Pte
Ltd., Singapore

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2542 – ปจั จุบนั

Director

PBT International
Holdings Pte Ltd.,
Singapore

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และรับเหมาก่อสร้าง

2539 – ปจั จุบนั

Director

PBT Automobile &
Credit Pte Ltd.,
Singapore

ให้บริการเช่ายานยนต์ชนิดรถยนต์
นั ่งส่วนบุคคล

2533 – ปจั จุบนั

Managing
Director

Trans Equatorial
ประกอบธุรกิจก่อสร้าง
Engineering Pte Ltd.,

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

Singapore
9. นางสาวธนิศร โอศิริ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานคอนโด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบ้าน

10. นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์

46

51

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขานาฎศิลป์ไทย สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
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2558 – ปจั จุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงาน
คอนโด
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
สายงานบ้าน

บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2550 – 2558

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ บริษทั อนันดา ดีเวลล
ฝา่ ยขาย
อปเม้นท์ จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 – 2550

ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย

บริษทั ปริญสิริ จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2534 – 2549

ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย

บริษทั แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – ปจั จุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558 – 2558

11. นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์

44

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
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ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ผูจ้ ดั การ สายงาน (มหาชน)
ก่อสร้างและ
สนับสนุน

เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

ผูช้ ่วยกรรมการ บริษทั ชีวาทัย จากัด
ผูจ้ ดั การ สายงาน
คอนโด ฝา่ ย
ก่อสร้างคอนโด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2557 – 2557

ผูจ้ ดั การ ฝา่ ย
วิศวกรรม

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2556 – 2556

ผูอ้ านวยการ
โครงการ
กรรมการ

บริษทั ทาเลไทย
ธรรมชาติ จากัด

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ
ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและ
สถาปตั ยกรรม

2547 - 2555

ผูจ้ ดั การโครงการ

บริษทั อี เอ็ม ซี จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2558 – ปจั จุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานก่อสร้างและสนับสนุน

12. นางสาวสุนนั ทรา

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

31

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
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ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ผูจ้ ดั การ สายงาน (มหาชน)
ก่อสร้างและ
สนับสนุน

เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2556 – 2557

ผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั เอก-ชัย ดีสทริ
สายงานพัฒนา บิวชั ่น ซิทเทม จากัด
ผลิตภัณฑ์และ
ก่อสร้าง สาขาฝา่ ย
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
และไฮเปอร์มาร์
เก๊ต

ธุรกิจค้าปลีก

2555 - 2556

ผูจ้ ดั การฝา่ ย/
บริษทั เอเชีย่ น พร็อพ
ผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนา เพอร์ต้ี จากัด
ความสามารถ
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 - 2555

ผูจ้ ดั การโครงการ
อาวุโส

บริษทั พฤกษา เรียล
เอสเตท จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – ปจั จุบนั

รองผูช้ ่วย

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

มหาประสิทธิ ์ชัย
รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงินและบัญชี

13. นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ
เลขานุการบริษทั

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

32

ปริญญาโท บริหาร ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-0.00-

-ไม่ม-ี
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ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการผูจ้ ดั การ (มหาชน)
สายงานการเงิน
และบัญชี

เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2558 - 2558

รองผูช้ ่วย
บริษทั ชีวาทัย จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงิน
และบัญชี

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2557 - 2558

ผูจ้ ดั การ ฝา่ ย
การเงินและบัญชี

บริษทั ชีวาทัย จากัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2555 – 2557

ผูจ้ ดั การ ฝา่ ย
การเงินและบัญชี

บริษทั ทรานส อิควอ
โทเรียล อินโดไชน่ า
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

2552 - 2555

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
บัญชี
เลขานุการบริษทั
รองผูช้ ่วย

บริษทั เอ็ม.ที.โกลด์
ฟิวเจอร์ จากัด
บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจนายหน้าสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าทองคา
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน

2558 - ปจั จุบนั

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

รองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยกฎหมาย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2557 - 2558

หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุน่ ที่ 61/2015
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ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยกฏหมาย

สาเร็จรูปให้เช่า

รองผูช้ ่วย
บริษทั ชีวาทัย จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยกฏหมาย

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า

2557 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ซีเอ็มซี คอม
มิวนิเคชันส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ประกอบธุรกิจติดตัง้ โครงข่ายการ
สื่อสาร

2549 - 2557

ผูจ้ ดั การ

บริษทั ทรานส อิควอ
โทรเรียล อินโดไชน่า
จากัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2. ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ/ผูบ้ ริหาร
บริษทั ที่เกี่ยวข้อง

1. บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)
2. บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
จากัด
3. บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
4. บริษทั ค้าไพบูลย์ จากัด

5. บริษทั เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน)
6. บริษทั ทุนไพบูลย์ จากัด
7. บริษทั ดีที แอนด์ จี จากัด
8. บริษทั โกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จากัด
9. บริษทั พารากอน คาร์เรนทัล
จากัด
10. บริษทั ทีทแี อล อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)

1
นาย
ชาติชาย
พานิชชีวะ

2
นาง
สมหะทัย
พานิชชีวะ

3
Mr. Phua
Cher
Chew

4
Mr. Boon
Choon
Kiat

C, E

/

/

/, E, D

/

/

/

/, D

/
/
/
/
/
/

5
6
นางสุภา
นายชัย
ภรณ์ บุรพ ยุทธ เตชะ
กุศลศรี ทัศนสุนทร

/, //, ///

/, //, ///

7
Mr.
Chung
Tang
Fong

8
Mr.
Phua
Chian
Kin

9
นางสาว
ธนิศร
โอศิริ

/, //, ///

X

M

/
/
/
/

/

/

/
/, D

/
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10

11

นาย
สมโชค
เหลืองศุ
ภรพงศ์

นายยุทธนา
บุญสิทธิวรา
ภรณ์

M

M

12
นางสาว
สุนนั ทรา
มหา
ประสิทธิ ์
ชัย
M

13
นาย
ปชาธิป
เมตตา
ประสพ
กิจ
M

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผูบ้ ริหาร
บริษทั ที่เกี่ยวข้อง

11. บริษทั ไพลักษณ์ จากัด
12. บริษทั ไพบูลย์ธุรกิจ จากัด
13. บริษทั บางกอก คริสตัล
จากัด
14. บริษทั ไทยศรีประกันภัย
จากัด (มหาชน)
15. บริษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค
จากัด
16. บริษทั อมตะ ปิ โตรเลียม
จากัด
17. บริษทั ช้างไอแลนด์ รีสอร์ท
จากัด
18. บริษทั ชาติชวี ะ จากัด
19. บริษทั คาเธ่ยล์ สี แพลน
จากัด (มหาชน)
20. บริษทั สีมาธานี จากัด
21. บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด
(มหาชน)

1
นาย
ชาติชาย
พานิชชีวะ

2
นาง
สมหะทัย
พานิชชีวะ

3
Mr. Phua
Cher
Chew

4
Mr. Boon
Choon
Kiat

5
6
นางสุภา
นายชัย
ภรณ์ บุรพ ยุทธ เตชะ
กุศลศรี ทัศนสุนทร

/
/
/
/, M
/
/
/
/
/

/

/
/, M
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7
Mr.
Chung
Tang
Fong

8
Mr.
Phua
Chian
Kin

9
นางสาว
ธนิศร
โอศิริ

10

11

นาย
สมโชค
เหลืองศุ
ภรพงศ์

นายยุทธนา
บุญสิทธิวรา
ภรณ์

12
นางสาว
สุนนั ทรา
มหา
ประสิทธิ ์
ชัย

13
นาย
ปชาธิป
เมตตา
ประสพ
กิจ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผูบ้ ริหาร
บริษทั ที่เกี่ยวข้อง

22. Amata (Vietnam) Joint
Stock Company, Vietnam
23. บริษทั อมตะ โฮลดิง้ จากัด
24. Viet-TEE Co., Ltd.,
Vietnam

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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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
39. Unique Commercial Pte
Ltd., Singapore
40. Unique Wellness Pte Ltd.,
Singapore
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บริษทั ที่เกี่ยวข้อง

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
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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
56. บริษทั ออสก้า ดีไซน์ แอนด์
เดคคอเรชั ่น จากัด
57. บริษทั ออสก้า เอสเตท เมน
เนจเม้นท์ จากัด
58. บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล
อินโดไชน่ า จากัด
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59. บริษทั ปุณณะ เอนเตอร์
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ไพรซ์ จากัด
60. บริษทั เจเนอรัล อินชัวรันส์
โบรคเกอร์ จากัด
61. บริษทั เกียรติแลนด์ จากัด
62. บริษทั เกียรติธานี คันทรี
คลับ จากัด
63. บริษทั เดอะ ลิทเิ กเทอร์ส
จากัด
64. Ace Achieve Infocom Ltd.,
Singapore
65. Southern Packaging
Group Ltd., Singapore
66. Xi-Hong Enterprise Pte
Ltd., Singapore
67. PowerSource Philippines
Distributed Power
Holdings Inc., Philippines
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Singapore
69. TEE Infrastructure Pte
Ltd., Singapore
70. TEE Resources Pte Ltd.,
Singapore
71. TEE Hong Kong Ltd.,
Hong Kong
72. PBT Holding Pte Ltd.,
Singapore
73. ARY Venture INC Pte Ltd.,
Singapore
74. TEE Vietnam Co, Ltd.,
Vietnam
75. CMC Communications
(Philippines) Inc.
(Philippines)
76. บริษทั ซีเอ็มซี คอมมิวนิเค
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ชันส์ (ประเทศไทย) จากัด
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
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Ltd., Singapore
86. TEE International Ltd.,
Singapore
87. PBT Engineering Pte Ltd.,
Singapore
88. TEE Management Pte
Ltd., Singapore
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
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หมายเหตุ
C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = กรรมการตรวจสอบ

X = ประธานกรรมการบริหาร

E = กรรมการบริหาร

D = กรรมการผูจ้ ดั การ

M = ผูบ้ ริหาร
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance Policy)
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกฝา่ ยด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายสนับสนุ นการกากับดูแล
กิจการ โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การคานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และ
การได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในทุกๆ เรื่อง ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบาย ดังนี้
1. ให้บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษา
ข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้า
ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2. มีนโยบายในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ จะใช้และ
จัดเตรียมสถานทีท่ เ่ี ดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือก
วันเวลาทีเ่ หมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
3. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแถลงให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนนและสิทธิในการ
แสดงความเห็นรวมทัง้ การตัง้ คาถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ในระหว่างการ
ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม
อย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องจะ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุมด้วย
4. ให้เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเปิ ดเผยข่าวสารต่างๆ
และรายละเอียดไว้ท่เี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุ้นให้เผยแพร่ก่อนวัน
ประชุ มล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นสามารถดาวน์ โ หลดข้อ มูลระเบีย บวาระการประชุ ม ได้อ ย่ างสะดวกและ
ครบถ้วนและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจริงจากบริษทั ฯ
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5. การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษทั ฯ
นารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา รวมถึงส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
นัน้
6. เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปนั ผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปนั
ผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลา ป้องกันปญั หาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย
หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบาย
ดังนี้
1. มีนโยบายอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุม
เพิม่ เติมได้ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอ
หรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีการกาหนดวิธกี ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
หรือเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะในวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
4. ให้เพิม่ การอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นส่วนน้อ ย ไม่ว่าจะ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
6. สนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง
ในภายหลังและในวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นราย
คน
7. มีการกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้แจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ฯ ถือปฏิบตั ิและได้กาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มหี น้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าทีจ่ ดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ รวมทัง้ ชุมชน
ใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ซึง่ สร้างความสามารถในการ
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แข่งขันและสร้างกาไรให้บริษทั ฯ ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กบั บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั จึงมี
นโยบาย ดังนี้
1. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่า ผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการและบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวจึง
กาหนดให้พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี้


ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนิน การใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม



กากับดูแลการดาเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัท ฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานทีด่ แี ละมี
การนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง



รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ
ซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่างเพียงพอ



ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ต นเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อ มู ลใดๆ ของบริษัท ฯ ซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณะหรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร



บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้

2. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทัง้ ในส่วนงานของ
ภาครัฐโดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริษัทฯ หลีกเลีย่ งการกระทาที่อาจจูงใจให้รฐั หรือพนักงานของรัฐ
ดาเนินการทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตทีเ่ หมาะสมสามารถทาได้
เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่ าธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณี
ปฏิบตั ิ เป็ นต้น โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้



ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน
หรือวิธปี ฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกัน และบริษทั ฯ พึงรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริษัท ฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท ฯ เป็ นปจั จัยแห่ ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมทัง้ ใน
ด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้





ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศรี
์ และสิทธิสว่ นบุคคล
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ อาทิ
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคน
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กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของบริษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
หลีก เลี่ย งการกระท าใดๆ ที่ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อ ความมัน่ คงในหน้ า ที่ก ารงานของ
พนักงาน
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ ย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน

4. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริษัท ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่จี ะให้มกี ารสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหาร
จัด การผลิตภัณฑ์และการบริก ารของบริษัท ฯ แก่ลูก ค้า อย่ างมีมาตรฐานและมีจริย ธรรมภายใต้หลั กการ
ดาเนินงานดังนี้


มุ่งมันที
่ จ่ ะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า



ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม



ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ่ ูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลในการตัดสินใจโดยไม่
มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็ นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ



จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปญั หาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะได้
ป้องกันแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการดังกล่าวต่อไป



รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

5. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาซึง่ ถือเป็ นหุน้ ส่วนและปจั จัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจทีส่ าคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้


บริษทั ฯ ประสงค์ทจ่ี ะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
- จัดทารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ทงั ้ 2 ฝา่ ย
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ม นั ่ ใจว่ ามีการปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขของสัญญาอย่า ง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้ค่คู า้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินทีต่ กลงกัน



บริษทั ฯ มุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการทีค่ มุ้ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน



ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม



ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซือ้ จัดหาเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือผูอ้ ่นื
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6. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้โดยบริษทั ฯ ได้
ยึดหลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้



ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
หากเกิดกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษัท ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา

7. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจโดยประสงค์ทจ่ี ะประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ นและเป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจภายใต้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้





ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
ไม่ แสวงหาข้อ มูลที่เ ป็ น ความลับ ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่ สุจ ริต หรือไม่เ หมาะสม เพื่อ
ผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่ค่แู ข่งทางการค้า
ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื หรือคู่แข่งทางการค้า

8. การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของ
สังคมที่จะร่ วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อ มเพื่อความยังยื
่ นสืบ ไป บริษัท ฯ จึงได้ดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ดังนี้









มีนโยบายในการประกอบธุ รกิจ โดยค านึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายใน
องค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ
ตัง้ อยู่มคี ุณภาพชีวติ ที่ดีขน้ึ ทัง้ ที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่ วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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นอกจากนี้ผมู้ สี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการ
สังการตรวจสอบข้
่
อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกีย่ วกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัท ฯ ที่ตรงต่ อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลาแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เปิ ด เผยข้อ มูลและความโปร่ ง ใสอย่ า งเคร่ ง ครัด จัด ให้มีก ารเผยแพร่ ข้อ มูลในเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ ได้อย่างทัวถึ
่ ง และจะทาการ
ปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บงั คับ
3. บริษทั ฯ จะจัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับนัก
ลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานเป็ นประจารวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่
ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่ าเชื่อ ถือและหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง
ช่องทางต่ างๆ ได้แก่ การรายงานต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้ความสาคัญในการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจาโดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร โครงสร้าง
การถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
4. บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่
แท้จริงของบริษทั ฯ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
5. บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมในปี ทผ่ี ่านมารวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การกากับดูแลกิจการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

หน้า 156

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 7 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร 4 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน และมีกรรมการที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระตาม
หลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. กาหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. ที่
กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดย
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านบัญชีและการเงิน
 บริษัท ฯ ได้แต่ งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อทาหน้ าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการ
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ต่อปี และมีการประชุม
พิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
 มีการกาหนดความชัดเจนไว้ล่วงหน้าโดยกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการ
บริษทั จะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า ทัง้ นี้ เลขานุ การบริษทั มีหน้าทีด่ ูแล
ให้กรรมการได้รบั เอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษาและ
พิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้ นี้
กรรมการบริษัทสามารถติดต่ อเลขานุ การบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุ การบริษัทมีหน้ าที่ใ ห้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
 กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่จ ัดสรรเวลาให้อย่า งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิปรายและเพียงพอสาหรับคณะกรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้
กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นทีไ่ ด้จากทีป่ ระชุม
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วม
ด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิม่ เติมในฐานะทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ทาความรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว
 การประชุมทุกครัง้ ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้
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3. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
ภายหลังจากบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษทั จะจัด
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา
และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
4. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาเสนอแนวทาง
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกาหนด
เป็ นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
 ผลประกอบการของบริษทั ฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
 ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 ประโยชน์ทค่ี าดว่าบริษทั ฯ จะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน
 ค่าตอบแทนทีก่ าหนดขึน้ นัน้ จะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับความจาเป็นและ
สถานการณ์ของบริษทั ฯ มาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารได้
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
5. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร
เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องและในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนกรรมการหรือแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ฝา่ ยจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริษทั ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการ
อบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดแนวทางในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุด ของบริษัท ฯ และถือเป็ น หน้ า ที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจ ารณาแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทาง
ประโยชน์อย่างรอบคอบยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุ มผี ลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็ นสาคัญ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
3. Mr. Phua Cher Chew
กรรมการ
4. Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. Mr. Chung Tang Fong
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. กาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามทีฝ่ ่ายจัดการจัดทา
และก ากับ ดูแลการบริห ารงานและผลการปฏิบ ัติง านของฝ่า ยจัด การ หรือ บุค คลใดๆ ซึ่ง ได้ร ับ
มอบหมายให้ทาหน้าทีด่ งั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด
3. ติดตามผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนาระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้
จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง และติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
6. จัด ให้มีน โยบายเกี่ยวกับ การก ากับ ดูแ ลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับ ใช้นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
8. แต่งตัง้ ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษทั ฯ เช่น กรรมการผู้จดั การ (Managing Director) รอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารองค์กร (Executive Vice President Corporate Affair) และรอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี (Executive Vice President Account & Corporate
Finance) และผูบ้ ริหารระดับสูงอื่นใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นจาเป็ นและสมควร
9. แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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10. ขอความเห็น ทางวิช าชีพ จากองค์ก รภายนอก หากมีค วามจ าเป็ น เพื่อประกอบการตัด สิน ใจที่
เหมาะสม
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท ฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารนัน้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ น
การมอบอ านาจ หรื อ มอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ ร ับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับโครงสร้างคณะกรรมการ ซึง่ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้ ว ยกรรมการอิส ระมากกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวน
คณะกรรมการทัง้ หมด ทัง้ นี้ นายชาติชาย พานิชชีวะ ผู้ซ่งึ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัทแต่
ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีนัน้ อย่างไรก็ดี โครงสร้าง
กรรมการบริษทั ในปจั จุบนั แบ่งออกเป็ น 1) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจานวน 3 ท่านทาหน้าที่
ในการสอบทานการดาเนินงานและถ่วงดุลอานาจของบริษัทฯ ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด และ 2) กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระจานวน 4 ท่าน ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ
และนางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็ นตัวแทนจากบริษทั ชาติชวี ะ จากัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 588.00 ล้านบาท และกลุ่มที่ 2
ประกอบด้วย Mr. Phua Cher Chew และ Mr. Boon Choon Kiat เป็ นตัวแทนจาก TEE Development
Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้วจานวน 588.00 ล้านบาท ซึง่ กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทัง้ 2 กลุ่มมี
ความเป็ น อิส ระในการออกเสีย งและก าหนดนโยบายของบริษัท ฯ อีก ทัง้ บริษัท ฯ ยัง มีก รรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระอีกจานวน 3 ท่านทีไ่ ม่ได้มสี ่วนได้เสียในการดาเนินธุรกิจและถ่วงดุลอานาจ
ของบริษทั ฯ จึงมันใจได้
่
ว่าโครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ จะทาให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ เี พียงพอ
ตามแนวทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
ทัง้ นี้ นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นผู้ท่มี คี วามเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษัท
เนื่ อ งจากนายชาติ ช าย พานิ ช ชีว ะ เป็ น ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถในการบริห ารงานธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า และเป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ บริษทั ฯ รวมถึงเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา
ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน และการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษทั เป็ นระยะเวลาตัง้ แต่เริม่
ก่ อ ตัง้ บริษัท ฯ จนถึง ป จั จุ บ ัน ซึ่ง ประสบการณ์ ท างานและการให้ค าปรึก ษาในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของนายชาติชาย พานิชชีวะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ เป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ การทีน่ าย
ชาติชาย พานิชชีวะ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูถ้ อื หุน้
หน้า 160

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปในแนวทางทีเ่ หมาะสม เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ เป็ นสาคัญ
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั
1. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และนโยบายของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
2. ท าหน้ า ที่ป ระธานในที่ป ระชุ ม และเข้า ร่ ว มการประชุ ม ทุ ก ครัง้ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุน้ ให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น และดูแล
ให้กรรมการทุกท่านได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัด เจน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาและ/หรืออนุมตั ใิ นวาระต่างๆ ของการประชุม
3. ดูแลการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน
4. ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ และมีการมอบหมายให้มผี ดู้ แู ลการประชุมผูถ้ อื หุน้
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ ดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วม
การประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการประชุมผูถ้ อื หุน้
อย่างเต็มทีใ่ นการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การซักถามหรือขอคา
ชีแ้ จงเพิม่ เติม
5. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มคี วามเหมาะสม ดูแลให้มกี าร
นานโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
6. สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ในทุกระดับ ตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน
7. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นท างานร่ ว มกัน อย่ า งเป็ น ทีม อัน จะก่ อ ให้ เ กิด ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน ดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ
ทัง้ แบบประเมินตนเองแบบประเมิน ไขว้ และแบบประเมิน กลุ่ ม น าผลการประเมิน ดัง กล่ าวมา
ปรับปรุงและพัฒนาการทางานของคณะกรรมการ
8. สนับ สนุ น ส่ง เสริม ให้ก รรมการทุ ก ท่ า นเข้า ร่ ว มอบรมพัฒ นาทัก ษะ ความรู้ใ นด้า นต่ า งๆ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ แ ก่ก ารปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการในสถาบันที่มีช่ือเสีย ง และเป็ น ที่ย อมรับ เช่น สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
3. Mr. Chung Tang Fong

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงิน
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็น ชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้า งหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัด ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ข องบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็น เกี่ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ครบถ้วน เป็ น ที่เ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
 รายการอื่น ที่เห็น ว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุ นทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้ า ที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการ
ของบริษั ท ฯ มอบหมายให้ ในขณะที่ค วามรับ ผิด ชอบส าหรับ กิจ กรรมทัง้ หมดของบริษั ท ฯ ต่ อ
บุคคลภายนอกนัน้ ยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. Mr. Phua Chian Kin
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการบริหาร
3. Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดาเนินงานประจาปี และ
งบประมาณของบริษทั ฯ
2. ดาเนินการจัดการให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
กาหนดไว้
3. ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการดาเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกเดือน
4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5. ตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ แก่คณะกรรมการ
บริษทั
6. ตรวจสอบ และอนุ มตั ิธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท ฯ
การจัด การทรัพ ยากรบุ ค คล การเงิน และการคลัง การบริห ารงานทัว่ ไป และธุ ร กรรมต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุ มตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั
พิจารณากาหนดไว้
7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสีย่ ง และระบบการควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ฯ
8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงาน ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
ตามความเหมาะสม โดยที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
จะต้องไม่กระทาการหรืออนุ มตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับตน อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั ฯ (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทัง้ นี้ การอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และ
หลักการต่างๆ ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
9. จัดหาทีป่ รึกษา หรือบุคคลทีม่ คี วามเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
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10. ร้องขอให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องที่
มีการอภิปรายกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
11. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการทีค่ ณะกรรมการบริหารดาเนินการภายใต้อานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ รวมถึงเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็ นและสมควรทีจ่ ะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
12. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของตนเป็ นประจาทุกปี
13. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎบัตรฉบับนี้
14. ดาเนินการอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
Mr. Chung Tang Fong
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
นายชาติชาย พานิชชีวะ
Mr. Boon Choon Kiat

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนาเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ฯ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของ
กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
3. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
ผู้จ ัด การ และผู้บ ริห ารระดับ สูง สาหรับ ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมการบริษัท ให้
คณะกรรมการบริษทั นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ผูบ้ ริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติกาหนดอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ มีรายละเอียดดังนี้
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการ และด าเนิ น การเพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามภารกิจ วัต ถุ ป ระสงค์ แนวทาง และ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดังกล่าวด้วย รวมถึงการสังการและก
่
ากับดูแลการดาเนินงาน
โดยรวม
2. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงานและบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายสายงาน/แผนก หรือ
การพ้นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกีย่ วกับ
พนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ
3. พิจารณาและดาเนินการให้มกี ารปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อรักษา
ระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
4. ดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ
5. ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ
ตามหนังสือมอบอานาจ และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการของ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้
ทัง้ นี้ อานาจ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุ คคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือการ
มอบอ านาจในการอนุ ม ัติร ายการใดที่ต นหรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง มีส่ ว นได้ เ สีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
รายการ

ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั

-

-

-

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

ลงทุนโครงการใหม่เพือ่ ขาย

เกิน 1,500 ล้านบาท

ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ซื้อทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการ

ไม่จากัด

-

การร่วมทุน (ซือ้ หุน้ ขายหุน้ )

เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่จากัด
เกิน 10 ล้านบาท

งบประมาณในการขายและ
บริหาร
จัดซื้อ-จัดจ้างสานักงาน

กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ
1. การอนุมตั ริ ายการดังกล่าวเป็ นการขอใช้งบประมาณต่อครัง้
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2. ผูม้ อี านาจอนุมตั ทิ ม่ี สี ่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมตั ริ ายการนัน้ ได้
3. การทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งจะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
กรรมการบริษทั
การสรรหาคณะกรรมการบริษั ท จะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ โ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และนาเสนอต่ อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ซึง่ องค์ประกอบการสรรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
2. ต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยชัน้ ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3. เป็ นผู้มคี วามรู้ในกิจการของบริษัท ฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถทีม่ เี พื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
4. เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตและมีคุณธรรมสูง
กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอื่นๆ เกิ นกว่า 5 บริษัท ในกรณีท่ี
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง มีต าแหน่ ง เป็ น กรรมการในบริ ษัท ที่จ ดทะเบีย นอื่น ๆ เกิน กว่ า 5 บริษั ท
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการท่านดังกล่าว และรายงาน
เหตุผลในการแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมดออก
จากตาแหน่ ง หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็ นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่
ออกมีจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 เสียชีวติ
 ลาออก (โดยมีผลตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จดหมายลาออก)
 ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศทีอ่ อกตามความของกฏหมาย
หรือตามข้อบังคับบริษทั
 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
 ศาลมีคาสังให้
่ ออก
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กรรมการอิ สระ
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามกฏหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศข้อบังคับ และกฏระเบียบที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้จ านวน
กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ รายละเอียดดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุ มของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือ น
ประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการ
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
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ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
10. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ซึ่ง องค์ป ระกอบการสรรหาและแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
2. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะ
สามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามคานิยามของกรรมการอิสระที่กาหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จด
ทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะมีกาหนด 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เมื่อ
สิน้ สุดวาระการดารงตาแหน่ ง สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่ งตัง้ ให้เข้าดารง
ตาแหน่งใหม่อกี ได้ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ อาจเห็นสมควร
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กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุ มตั ิการแต่งตัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารทาหน้ าที่ในการ
บริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
กลันกรองเรื
่
่องต่ างๆ ก่ อนนาเสนอต่ อคณะกรรมการ ตลอดจนติด ตามการดาเนิน นโยบายและแนว
ทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงได้แก่ กรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาถึงคุณสมบัตทิ ค่ี รบถ้วน เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารนาข้อมูลภายในของบริษัท ฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. บริษทั ฯ จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ที่เป็ นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ท่ตี ้องจัดทาและส่งรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2. บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับรองผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขานุ การของบริษทั ฯ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การ
แต่ ง ตัง้ ให้ดารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการและ/หรือ ผู้บ ริห าร หรือ รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครอง
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
3. บริษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ น
ระดับรองผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิ นหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท
จนกว่าบริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผู้
ดารงต าแหน่ ง ระดับ บริห ารในสายงานบัญ ชีห รือ การเงิน ที่เ ป็ น ระดับ รองผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จ ัด การหรือ
เทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ภายใน 24
ชัวโมง
่
หลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนั น้ ต่อ
บุคคลอื่น
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4. บริษทั ฯ กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2557-2559 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ให้แก่บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2557
2,745,000

ปี 2558
2,890,000

บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผสู้ อบบัญชีในปี 2557-2558
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายในภาพรวม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษทั ฯ มีการเติบโตและการพัฒนาที่
ยังยื
่ นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทั ฯ คานึงถึงปจั จัยหลัก 3 ประการของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นอัน
ได้แก่ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ดังนัน้ มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2558 จึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เพื่อเป็ น
แนวทางและให้บริษทั ฯ สามารถมุ่งสูค่ วามสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกรอบ
และแนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

บริษัทฯ จะมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจ และจะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง
รวมถึงจะจัดสรรประโยชน์ทเ่ี หมาะสมให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย

2.

บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ จะเป็ นการดาเนินการด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ โดยยึดถือแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ตลอดจนคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้ น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม คู่สญ
ั ญาทางการค้า สื่อ
ลูกค้า ประชาชนทัวไป
่ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

3.

บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการดาเนินการซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะต่อต้านการคอร์รปั ชันทุ
่ ก
รูปแบบ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกรรมและการบริการของบริษทั ฯ

4.

บริษทั ฯ จะให้ความสาคัญในการวิเคราะห์ความเสีย่ ง และการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการดาเนินธุรกิจทุ กขัน้ ตอน รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล

5.

บริษัท ฯ จะส่ง เสริม และพัฒ นากระบวนการทางธุร กิจ เพื่อ เป็ น การปรับ ปรุง คุ ณภาพชีวิต และสร้า ง
เศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ในชุมชน

6.

บริษทั ฯ จะมุ่งมันในการติ
่
ดต่อสือ่ สารอย่างโปร่งใส และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน โดยการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงง่าย
และสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกัน

7.

บริษทั ฯ เคารพในสิทธิมนุ ษยชนของพนักงานทุกคน และมีการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่พนักงาน
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้บุคคลทีม่ คี วามสามารถซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม
เข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ

8.

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือก
บุคลากรเข้าทางาน การพัฒนาและอบรมบุคลากร การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ การสร้างสภาพแวดล้อมความมีส่วน
ร่วมในการทางาน โดยบริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะนาไปสู่ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ซึง่ จะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจสูงสุดของบริษทั ฯ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการกาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดเป็ นนโยบายในเรื่องต่างๆ
เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย เพื่อนาไปสูค่ วามยังยื
่ นของกิจการดังนี้

หน้า 171

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยตระหนักว่าการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นปจั จัยสาคัญทีช่ ่วยจรรโลงชื่อเสียงและ
เกือ้ หนุ นกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 จึงได้
กาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกระดับต้องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1)

ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดการหาผลประโยชน์ใน
หน้าทีโ่ ดยมิชอบสาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
สินบนและสิง่ จูงใจ
ห้ามให้หรือรับสินบนและสิง่ จูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้ สิน้ และห้ามมอบหมายให้ผอู้ ่นื ให้หรือรับสินบนและ
สิง่ จูงใจแทนตนเอง
ของขวัญและผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อ่นื ใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ หรืออาจทาให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม และให้ถอื
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรม
กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ห้ามนาเงินทุ นหรือทรัพยากรของบริษัท ฯ ไปใช้สนับ สนุ นทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัค รแข่ง ขันเป็ น
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
ยกเว้นการให้ความสนับสนุ นนัน้ ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย และสนับสนุ นประชาธิปไตยโดยรวม โดย
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั ฯ ก่อนการดาเนินการ

2)

การบริหารความเสีย่ ง
บริษัทฯ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
สามารถป้องกันหรือควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวได้ โดยกาหนดให้มกี ารระบุ การประเมิน การควบคุมและ
ติดตาม และการรายงานความเสีย่ งเกีย่ วกับการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบตามนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
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3)

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีการประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ
กาหนดให้มกี จิ กรรมการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าทีก่ ารทางานทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ จัดให้มี
ระบบสารสนเทศทีเ่ พียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ

4)

การบริหารทรัพยากรบุคคล การสือ่ สาร และการฝึกอบรม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีการสื่อสาร ให้ความรู้
และฝึกอบรมเกีย่ วกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบ และแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องมีความเข้าใจ และปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจน
ปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกเชือ้
ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล บริษทั ฯ ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิด
สิทธิเสรีภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น ไม่
สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) เป็ นต้น
การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัท ฯ ตระหนัก อยู่เ สมอว่ า พนัก งานทุ ก คนเป็ น ทรัพ ยากรที่ท รงคุ ณค่ า ที่สุด ของบริษัท ฯ เป็ น ป จั จัย แห่ ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมทัง้ ในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้








ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศรี
์ และสิทธิสว่ นบุคคล
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ อาทิ
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคน
กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของบริษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
หลีก เลี่ย งการกระท าใดๆ ที่ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อ ความมัน่ คงในหน้ า ที่ก ารงานของ
พนักงาน
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ ย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั ฯ แก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี้








มุ่งมันที
่ จ่ ะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ่ ูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลในการตัดสินใจโดยไม่
มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็ นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปญั หาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะได้
ป้องกันแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การดูและรักษาสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมทีจ่ ะ
ร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยังยื
่ นสืบไป บริษทั ฯ จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้









มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายใน
องค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ
ตัง้ อยู่มคี ุณภาพชีวติ ที่ดีขน้ึ ทัง้ ที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่ วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การร่วมพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย
สนับสนุ นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ส่งเสริมการดาเนินงานด้านจิตอาสาที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสานึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานทุกระดับ
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การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายภาพรวมของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังนี้
1. การดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการปลูกฝงั พนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบตั งิ านโดยตระหนักถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ ทาการสือ่ สารนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทัวกั
่ น
เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการ
อบรมเพื่อ เพิ่ม ทัก ษะในการท างานและมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมต่ า งๆ เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อมอย่า งสม่ า เสมอ ทัง้ นี้ ในการสร้างเสริม ความตระหนัก ในการมีส่ว นร่ว มและสร้า งความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ เพื่อกาหนดงบประมาณและรูปแบบในการดาเนินกิจกรรมสาหรับปี นนั ้ ๆ
2.

กระบวนการจัดทารายงาน
บริษทั ฯ ได้คานึงถึงกรอบแนวทางปฏิบตั ิ การดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายทีก่ าหนด
และมีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นรายปี เสนอต่อผูบ้ ริหาร
โดยจะมีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือจัดทาเป็ นรายงานความยังยื
่ นเพื่อเผยแพร่
ทุกปี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาจากหน่วยงานใดว่าการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีผลกระทบด้าน
ลบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม หรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้
กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท ได้ต ระหนั ก เป็ น อย่ า งดีใ นเรื่อ งของการจัด กิจ กรรมอัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นประจาทุกปี โดยไม่จากัด
จานวนครัง้ ในแต่ละปี และบริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้โครงการทีบ่ ริษทั ฯ
พัฒนาขึน้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมในบริเวณหรือจังหวัดอื่นทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควร อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนัน้ ตัวอย่างโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการทีผ่ ่านมาบางส่วน เช่น
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1.

โครงการปันรัก (บ้านราชาวดีหญิ ง)

โครงการปันรัก
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
21 สิงหาคม 2555
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เลีย้ งข้าวกลางวันน้องๆ และ ทากิจกรรมเพื่อเสริม สร้างพัฒนา และ
รอยยิม้ ให้กบั น้องๆ
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปญั ญาหญิง (บ้านราชาวดี
หญิง)
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ ร่วมกับน้องๆ จากบ้านราชาวดี
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ท าให้ น้ อ งๆ ที่ ไ ด้ เ ข้ า รวมกิ จ กรรมมี ร อยยิ้ ม ได้ ท ากิ จ กรรมที่
กิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการเหมือนเด็กทัวไปที
่
่มีร่างกายและพัฒนาการ
ตามปกติ
2.

โครงการปันรัก (บ้านพักคนชราบางเขน)
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โครงการปันรัก
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2555
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อต้องการจัดกิจกรรมให้คนชราที่พกั อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา
ได้รบั ความอบอุ่นจากคนรุ่นหลาน และไม่ได้คดิ ว่าถูกทอดทิง้
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
บ้านพักคนชราบางเขน มูลนิธธิ ารนุเคราะห์
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ ร่วมกับผู้สูงอายุ ท่อี าศัยอยู่ใน
บ้านพัก
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ทาให้คนชราทีพ่ กั อาศัยอยู่ในบ้านพักได้รบั ความอบอุ่นจากลูกหลาน
กิจกรรม
และไม่คดิ ว่าตัวเองถูกทอดทิง้
3.

โครงการหนึ่ งต้นก็เป็ นป่ า

โครงการหนึ่ งต้นก็เป็ นป่ า
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
4 มีนาคม 2557
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึกให้ทุกคนรักษาสิง่ แวดล้อมบริเวณป่าชาย
เลน และมองเห็นถึงความสาคัญของปา่ ชายเลน
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ทีม่ ุ่งเน้น
กิจกรรม
การตอบแทนสูส่ งั คม ได้ทากิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างเพื่อนพนักงานนอกเหนือ จากเวลาทางาน ตลอดจนสร้าง
เสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในหมู่คณะ
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4.

โครงการปลูกประการัง

โครงการปลูกประการัง
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
5 ตุลาคม 2557
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อ เป็ น การปลู ก ฝ งั จิต ส านึ ก ให้พ นั ก งานช่ ว ยกัน ดู แ ลและฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ทีม่ ุ่งเน้น
กิจกรรม
การตอบแทนสูส่ งั คม ได้ทากิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างเพื่อนพนักงานนอกเหนือ จากเวลาทางาน ตลอดจนสร้าง
เสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในหมู่คณะ
5.

โครงการปันรัก..ให้น้องโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
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โครงการปันรัก..ให้น้องโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
11 มิถุนายน 2558
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สาธารณะ
 เพื่อให้พนักงานได้มโี อกาสรูจ้ กั การแบ่งปนั ให้กบั เด็กๆ ทีย่ งั ขาด
แคลน ทุ น การศึก ษา อุ ป กรณ์ ก ารเรีย น และขาดโอกาสใน
การศึกษา ได้มโี อกาสได้รบั สิง่ ของและทากิจกรรมเหมือนเด็ก ๆ
ในโรงเรียนทีม่ กี ารพัฒนาแล้ว
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้าหิน หมู่ 5 ตาบลสวนผึ้ง
อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี และ
 โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนตะโกปิ ดทอง หมู่ 7 ตาบลสวนผึง้
อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ทาให้พนักงานมีจติ สาธารณะ มีจติ อาสามากขึน้ ได้ร่วมกันแบ่งปนั
กิจกรรม
ให้กบั เด็กๆ ด้อยโอกาส ได้จดั กิจกรรมให้กบั เด็กๆ และทาให้เด็กๆ
ได้รบั รูว้ ่ายังมีสงั คมทีค่ ดิ ช่วยเหลือและพร้อมให้โอกาส
6.

โครงการชีวาทัยสร้างฝายชะลอน้า คืนชีวิตให้ผนื ป่ า

โครงการชีวาทัยสร้างฝายชะลอน้า คืนชีวิตให้ผนื ป่ า
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
31 คุลาคม 2558
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  เพื่อสร้างความใกล้ชดิ กับธรรมชาติโดยให้พนักงานของบริษทั ฯ
ร่วมกันสร้างแหล่งกักเก็บน้าสาหรับชุมชน และช่วยรักษาบริเวณ
ปา่ ต้นน้าให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ เพื่อใช้ฟ้ืนฟูแหล่งน้าให้กบั ปา่
 เพื่อปลูกฝงั ให้พนักงานเมีจติ สานึกในการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ ทา
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม รวมทัง้ สร้างความสามัคคีและ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

โครงการชีวาทัยสร้างฝายชะลอน้า คืนชีวิตให้ผนื ป่ า
การทางานร่วมกันเป็ นทีม
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ตาบลศรีมงคล อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ทาให้บุคลากรบริษัทฯ เห็นคุ ณค่า และความสาคัญ ของธรรมชาติ
กิจกรรม
และเกิดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน เพื่อ ให้เป็ นไป
ตามหลักของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ มีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุม
ภายใน ภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) ซึง่ ประกอบด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความ
เสีย่ ง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และสรุปได้
ว่าคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกีย่ วข้องอย่าง
เหมาะสมรวมถึงระบบควบคุมภายในในเรื่องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผู้บริหาร หรือผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 5 แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ("ธรรมนิติ") เพื่อทาการสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ เพื่อมันใจว่
่ า
นโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติรบั รองรายงานผลประเมินการควบคุม
ภายใน และพิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมอยู่เพียงพอ โดยผู้บริหารให้
ความสาคัญกับกระบวนการทีร่ ดั กุม ป้องกันความเสีย่ ง และความสามารถของบุคลากร
ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
ธรรมนิตไิ ด้ดาเนินการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในแต่ละหน่ วยงาน และตรวจสอบ
กระบวนงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ในเดือนมีนาคม 2558 โดยจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครัง้ ที่ 1/2558
โดยธรรมนิติ เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2558 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มมี ติรบั รอง
รายงานดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้ จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครัง้ ที่ 4/2558 โดยธรรมนิตเิ มื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ซึง่ ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้บริษทั มหาชนได้มมี ติรบั รองรายงาน
ดัง กล่า วแล้ว นัน้
บริษัท ฯ ได้น าข้อ เสนอแนะที่สาคัญ มาพิจ ารณาแก้ไ ขเพื่อ ปรับปรุ ง กระบวนงานโดยมี
รายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้
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หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความคืบหน้ า/การดาเนิ นการของบริษทั ฯ

ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายใน ครังที
้ ่ 1/2558 : ตรวจสอบทุกฝา่ ยงาน
1.
ประเด็น
ความคืบหน้า

ระดับ
ความเสี่ยง
ต่า

การตรวจนับ ทรัพ ย์สิน ของโครงการ ชีว าทัย
รามค าแหง มี ค วามไม่ ต รงกั น กั บ เอกสาร
ทะเบียนทรัพย์สนิ รวมถึงการกาหนดรหัส และ
การระบุจานวนทรัพย์สนิ

บริ ษ ั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง ทะเบี ย น
ทรัพ ย์สิน โดยเพิ่ม ข้อ มูล เกี่ย วกับสถานที่ต งั ้
ท รั พ ย์ สิ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น
รายละเอีย ดทรัพ ย์สิน โดยบริษ ัท ฯ ท าการ
ตรวจเช็ค กับ สิน ทรัพ ย์ท่ี ม ีอ ยู่ พร้อ มติด รหัส
ข้อเสนอแนะ
สิน ทรัพ ย์ ค รบถ้ ว นเรีย บร้ อ ยแล้ ว เมื่อ เดือ น
บริษ ัท ฯ ควรปรับ ปรุง ทะเบีย นทรัพ ย์สิน โดย ตุลาคม ปี 2558
เพิม่ เติมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ตงั ้ หน่ วยงานที่
ใช้ง าน ทรัพ ย์สิน รายละเอีย ดทรัพ ย์สิน เช่ น
ยีห่ อ้ รุ่น สี ขนาด เป็ นต้น และผูร้ บั ผิดชอบ (ถ้า
มี) ให้ครบถ้วน
2.

ประเด็น

ความคืบหน้า

บริษทั ฯ มีการใช้โปรแกรม Peach Tree ในการ
บันทึกบัญชี ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังไม่สามารถ
สนับสนุ นการจัดทารายงานหรือข้อมูลที่ต้องใช้
ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีได้ในทุกด้าน ทาให้
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบัญ ชีการเงินต้อ งจัดท ารายงาน
ั หาจาก
ต่า งๆ เพิ่ม เติม ด้ว ยตนเอง รวมถึงป ญ
การเรียกดึงข้อมูลต่างๆ ออกจากโปรแกรมเพื่อ
นามาใช้

บริ ษ ั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาคัด เลื อ ก
โปรแกรมบัญ ชีอ่ืน เพื่อ ใช้ท ดแทนโปรแกรม
Peach Tree ระหว่างฝา่ ยบริหาร ฝ่ายบัญชี
และฝ่ า ยสารสนเทศ โดยพิ จ ารณาเลื อ ก
โปรแกรม SAP (B-One) มาใช้ ง านแทน
โปรแกรม Peach Tree ซึ่งสามารถสนับสนุ น
การจัดทารายงานทางบัญชีและการนาข้อมูล
จากรายงานมาปรับใช้ได้ โดยปจั จุบนั อยู่ใน
ระหว่างทดลองระบบ และคาดว่าจะสามารถ
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม ปี 2559

ข้อเสนอแนะ
ั หาจากการใช้ ง าน
บริษ ัท ฯ ควรรวบรวมป ญ
โปรแกรม Peach Tree เพื่อนาเสนอให้ฝ่าย
บริหาร ปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าว หรือจัดหา
โปรแกรมอื่น เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานด้าน
บัญชีการเงินได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

ต่า

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มจากการตรวจสอบภายใน ครังที
้ ่ 2/2558 : ตรวจสอบฝา่ ยบัญชีและการเงิน ฝา่ ยขายและการตลาด
และฝา่ ยสารสนเทศ
3.
ประเด็น
ความคืบหน้า
ต่า
จากการสอบทานรายงานหนี้ครบกาหนดของ
โครงการชีวาทัย รามคาแหงในระบบ Soft Pro
พบว่ามียอดลูกหนี้ท่คี รบกาหนดชาระตัง้ แต่ปี
2554-2557 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ฝา่ ยบัญชีการเงินชีแ้ จง
ว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการลูกหนี้ทไ่ี ด้รบั
ชาระเงินก่อนเริม่ ใช้งานระบบ Soft Pro ในปี
2558 แต่ไม่ได้บนั ทึกการรับชาระเงินย้อนหลัง
หน้า 182

บ ริ ษ ั ท ฯ โ ดย ฝ่ า ย บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เงิ น ไ ด้
ดาเนินการรวบรวมข้อ มูลลูกค้าที่รบั ชาระเงิน
แล้วและบันทึกการรับชาระเงินเข้าระบบ เพื่อ
ตัด ลู ก หนี้ ค้ า งช าระดัง กล่ า วออกจากระบบ
เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความคืบหน้ า/การดาเนิ นการของบริษทั ฯ

ระดับ
ความเสี่ยง

ในระบบให้ครบถ้วน ทาให้ปรากฏยอดค้างชาระ
ทีไ่ ม่เป็ นปจั จุบนั ปรากฏในรายงาน ซึง่ อาจทาให้
ผูใ้ ช้รายงานเกิดความเข้าใจผิด
อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้กระทบกับข้อมูล
ทีป่ รากฎในงบการเงินของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
เนื่องจากระบบ Soft Pro นามาใช้สาหรับการ
ปฏิบตั งิ านด้านการขายเท่านัน้
ข้อเสนอแนะ
ฝา่ ยบัญชีการเงินควรบันทึกการรับชาระเงิน
ย้อนหลังให้ครบถ้วน เพื่อให้รายงานหนี้ครบ
กาหนดนัน้ แสดงข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นปจั จุบนั
และสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มจากการตรวจสอบภายใน ครังที
้ ่ 3/2558 : ตรวจสอบฝา่ ยก่อสร้าง
4.
ประเด็น
ความคืบหน้า
บริษทั ฯ ไม่มกี ารประเมินผลงานของผู้รบั เหมา
และผู้บ ริห ารโครงการ อาจท าให้ ข าดข้ อ มู ล
ประกอบการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้ร ับ เหมาและ
ผูบ้ ริหารโครงการสาหรับการว่าจ้างในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ฝ่ายจัดซื้อ ควรจัดท าคู่ม ือ การประเมินผลงาน
ของผูร้ บั เหมางานและผูบ้ ริหารโครงการ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้

ปานกลาง

ฝ่า ยจัด ซื้อ ได้จ ัด ท าคู่ ม ือ และแบบฟอร์ม การ
ประเมินผลงานของผูร้ บั เหมางานก่อสร้างและ
ผู้บริหารโครงการแล้วเสร็จ และปจั จุบนั ฝ่า ย
ก่อสร้างได้เริม่ นามาใช้ในการประเมินผลงาน
ส าหรับ โครงการป จั จุ บ ัน ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ก่อสร้างแล้ว

1) กาหนดแบบฟอร์มประเมิน
2) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละความถี่ ใ นการ
ประเมิน
3) กาหนดให้ฝ่ายก่อสร้าง และ/หรือฝา่ ยอื่นที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ผูร้ บั เหมาและผูบ้ ริหารโครงการ
5.

ประเด็น

ความคืบหน้า

ใบสาคัญจ่าย (Payment Voucher) สาหรับการ
จ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงานของโครงการฮอลล์
มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้ง
วัฒ นะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เ ชนจ์ มี
การลงนามอนุ มตั ิจากรองกรรมการผู้จดั การไม่
ครบถ้ ว น ท าให้ เ อกสารขาดหลั ก ฐานการ

ฝา่ ยบัญชีการเงินได้ทบทวนความเหมาะสมใน
การก าหนดผู้ม ีอ านาจอนุ ม ัติแ ต่ ล ะระดับ ใน
ใบส าคั ญ จ่ า ย ร่ ว มกั บ กรรมการผู้ จ ั ด การ
เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นให้มกี ารกาหนด
ผูม้ อี านาจอนุมตั ใิ นการลงนามตามเดิม โดยให้
ฝา่ ยบัญชีการเงินตรวจสอบความครบถ้วนของ
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ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความคืบหน้ า/การดาเนิ นการของบริษทั ฯ

ระดับ
ความเสี่ยง

พิจารณาเห็นชอบ

การลงนามของผูม้ อี านาจอนุ มตั ิแต่ละระดับใน
เอกสารอย่ า งเคร่ ง ครัด ส่ ว นเอกสารที่ ผู้ ม ี
ข้อเสนอแนะ
อานาจลงนามไม่ครบถ้วนนัน้ ได้ นาเสนอผู้ม ี
1) ฝ่ า ยบัญ ชี ก ารเงิน ควรพิจ ารณาทบทวน อานาจลงนามให้ครบถ้วนอีกครัง้ แล้วและได้
ความเหมาะสมในการก าหนดผู้ ม ีอ านาจ แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ปี 2558
อนุ ม ัติแ ต่ ล ะระดับ ในเอกสารประกอบการ
จ่าย และปรับปรุงแบบฟอร์มในใบสาคัญจ่าย
ให้สอดคล้อ งกับการปฏิบตั ิง านจริง เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน
2) ฝ่ า ยบัญ ชี ก ารเงิ น ควรตรวจสอบความ
เรีย บร้อ ยของการลงนามโดยผู้ม ีอานาจใน
เอกสารทุกครัง้ ก่อนรับเอกสารคืน เพื่อความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการจ่าย
6.

ประเด็น

ความคืบหน้า

ใบ Payment Certificate และเอกสาร
ประกอบการจ่า ยเงิน ค่า จ้า งตามงวดงานของ
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการ
ฮอลล์ม าร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ มีการลงนามอนุ มตั จิ ากผูม้ อี านาจ
ไม่ค รบถ้ว น เช่น ต าแหน่ ง กรรมการผู้จ ดั การ
และตาแหน่ งรองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นต้น ทา
ให้ขาดเอกสารหลักฐานการพิจารณาเห็นชอบ
ซึ่ ง ฝ่ า ยบัญ ชี ก ารเงิ น ชี้ แ จงว่ า ในการจัด ส่ ง
เอกสารให้ผู้มอี านาจลงนามจะจัดส่งเอกสารทัง้
ชุ ด ซึ่ ง ผู้ ม ีอ านาจจะลงนามในใบส าคัญ จ่ า ย
(Payment Voucher) เท่านัน้

ฝา่ ยบัญชีการเงินได้ทบทวนความเหมาะสมใน
การกาหนดผู้มอี านาจอนุ มตั ิแต่ละระดับในใบ
Payment Certificate ร่ว มกับ กรรมการ
ผู้จ ดั การเรีย บร้อ ยแล้ว และมีค วามเห็น ให้ม ี
การก าหนดผู้ม ีอ านาจอนุ ม ัติ ใ นการลงนาม
ตามเดิม โดยให้ฝ่า ยบัญ ชีการเงินตรวจสอบ
ความครบถ้วนของการลงนามของผู้มอี านาจ
อนุ ม ตั ิ แ ต่ ล ะระดับ ในเอกสารอย่า งเคร่ ง ครัด
ส่วนเอกสารทีผ่ มู้ อี านาจลงนามไม่ครบถ้วนนัน้
ได้น าเสนอผู้ม ีอ านาจลงนามให้ค รบถ้ว นอีก
ครัง้ แล้วและได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ปี
2558

ข้อเสนอแนะ
1) ฝา่ ยบัญชีการเงินควรพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมในการกาหนดผู้มอี านาจอนุ มตั ิแต่
ละระดับ ในเอกสารประกอบการจ่ า ย และ
ป รั บ ป รุ ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ น ใ บ Payment
Certificate ให้สอดคล้อ งกับการปฏิบตั ิงาน
จริง
เพื่อ ความสะดวกรวดเร็ว ในการ
ปฏิบตั งิ าน
2) ฝ่ า ยบั ญ ชี ก ารเงิ น ควรตรวจสอบความ
เรีย บร้อ ยของการลงนามโดยผู้ม ีอานาจใน
เอกสารทุกครัง้ ก่อนรับเอกสารคืน เพื่อความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการจ่าย
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7.

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความคืบหน้ า/การดาเนิ นการของบริษทั ฯ

ประเด็น

ความคืบหน้า

การตรวจสอบสมุดบัญชีแยกประเภท (General
Ledger) สาหรับบัญชีค่าซ่อม ในเดือนมิถุนายน
ปี 2558 ของโครงการชีวาทัย รามคาแหง พบว่า
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มห้ อ งชุ ด จ านวน 39
รา ย ก า รร ว ม เ ป็ นเ งิ น 83,284 บ า ท แ ต่ มี
ข้อ สังเกตว่า บริษทั ฯ อยู่ในช่วงระยะเวลาการ
รับ ประกัน ผลงานของผู้ ร ับ เหมาตามสัญ ญา
ว่ า จ้ า ง ซึ่ ง จะครบ ก าหนดระยะเวลาการ
รับประกันในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เนื่องจาก

ฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลังการขาย) ได้
จัด ท าทะเบีย นคุ ม ระยะเวลาการรับ ประกัน
ผลงานของผู้ ร ับ เหมาโดยเริ่ ม ตั ง้ แต่ ข อง
โครงการฮอลล์ ม าร์ค งามวงศ์ ว านตาม
ข้ อ เสนอแนะเรีย บร้ อ ยแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม
เนื่องจากบริษทั ฯ ดาเนินการย้ายตาแหน่ งปลั ๊ก
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานตามความต้องการ
ของลู ก ค้ า จึง ต้ อ งมีก ารแก้ ไ ขวอลเปเปอร์
เพิม่ เติมตามมา ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้
เ กิ ด จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ผิ ด แ บ บ ข อ ง
ผู้รบั เหมาก่อ สร้าง แต่ ถือ เป็ นการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ จึงไม่อยูใ่ นขอบเขตการรับประกัน
ของผูร้ บั เหมา

1) ฝา่ ยบัญชีการเงินบันทึกได้บญ
ั ชีค่าใช้จ่ายใน
การติ ด ตัง้ เครื่ อ งท าน้ าอุ่ น ส าหรับ ห้ อ งที่
บริษ ัท ฯ คาดว่า จะปล่ อ ยให้เ ช่ า จ านวน 10
ห้อง ตามนโยบายของบริษทั ฯ ที่จะให้มกี าร
เช่าไม่เกิน 10 ห้อง และค่าตกแต่งห้องเพื่อ ฝา่ ยบัญชีการเงินได้แยก Account code ของ
ใช้เป็ นห้องตัวอย่างรวมในบัญชีคา่ ซ่อม
บัญชีดงั กล่าวออกจากกันเรียบร้อยแล้ว และจะ
2) ค่าซ่อมแซมวอลเปเปอร์ ค่าแก้ไขปลั ๊ก (ย้าย เริ่ม ใช้ง านส าหรับ ระบบบัญ ชีใ หม่ ท่ีจ ะน ามา
ต าแหน่ ง ) และค่า ซ่ อ มแซมห้อ งของลู ก ค้า ปรับใช้ โดยคาดว่าจะเริม่ ใช้ในเดือนมีนาคม ปี
จานวน 36 รายการ ซึ่งเป็ นการแก้ไขงาน 2559
ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด
เนื่ องจากการสร้ า งผิ ด แบบ จึ ง ไม่ อ ยู่ ใ น
ขอบเขตการรับประกันของผู้ร บั เหมา โดย
ฝ่ายบัญ ชีก ารเงินมีกระบวนการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของค่าใช้จา่ ยก่อนทุกครัง้
ข้อเสนอแนะ
ฝ่ายก่อ สร้าง (แผนกบริการหลังการขาย) ควร
จัด ท าทะเบี ย นคุ ม ระยะเวลาการรับ ประกัน
ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ รั บ เ ห ม า เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจ ารณาการแจ้ง ซ่ อ มของลู ก ค้า
ว่ า บริ ษ ั ฯ ต้ อ งเป็ นผู้ ด าเนิ นการซ่ อ มหรื อ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างโครงการเป็ นผูด้ าเนินการ
ฝ่ า ยบั ญ ชี ก ารเงิ น ควรพิ จ ารณาแยกบั ญ ชี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ นต้ น ทุ น ของห้ อ งเช่ า และค่ า
ตกแต่ง ห้อ งตัวอย่างออกจากค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อม เพื่อป้องกันการบันทึกบัญชีผดิ พลาด และ
เพื่อความสะดวกในการนาข้อมูลทางบัญชีไปใช้
ในการบริหารจัดการต่อไป
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ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
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ประเด็น

ความคืบหน้า

เมื่อ ฝ่ายก่ อ สร้า ง (แผนกบริก ารหลัง การขาย)
ได้รบั ใบแจ้งซ่อมจากนิติบุคคลของโครงการ มี
การตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันห้อ งชุด
โดยสอบถามเงื่ อ นไข และระยะเวลาการ
รับประกันตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายจาก
ฝ่ า ยกฎหมาย แต่ ห ลัง จากทราบข้ อ มู ล แล้ ว
พนักงานไม่ได้กรอกวันหมดประกันลงในใบแจ้ง
ซ่อ ม และในกรณีดงั กล่าวไม่ได้จดั ท าคู่ม ือ การ
ปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ฝ่ายก่อสร้าง (แผนกบริการหลังการขาย) ได้
จัดทาคู่มอื เรื่องการรับแจ้งซ่อมเรียบร้อ ยแล้ว
และได้มกี ารกาหนดให้พนักงานระบุวนั ที่หมด
ระยะเวลาประกันของห้องชุดลงในใบแจ้งซ่อม
แต่ละใบทุกครัง้

ระดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

นอกจากนี้ ผู้พฒ
ั นาระบบได้ปรับปรุงหน้ าจอ
Quality Control System โดยเพิม่ ช่อง “วัน
สิน้ สุดประกัน” ในระบบ Soft Pro เรียบร้อย
แล้ว

ข้อเสนอแนะ
1) บริษทั ฯ ควรจัดทาคู่มอื เรื่องการรับแจ้งซ่อม
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเพื่อ เป็ น แนวทางใน
การปฏิบตั งิ าน
2) ควรมีก ารระบุ ว นั ที่ห มดระยะเวลาประกัน
ของห้องชุดลงในใบแจ้งซ่อมทุกครัง้ เพื่อให้
มั ่นใจว่าห้องทีแ่ จ้งขอซ่อมยังอยู่ในระยะเวลา
การรับประกันของบริษทั ฯ ก่อ นดาเนินการ
ซ่อมให้กบั ลูกค้า
3) ฝ่า ยก่ อ สร้า ง (แผนกบริก ารหลัง การขาย)
ควรประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศในการ
ปรับปรุงระบบ Soft Pro เกี่ยวกับการเรียก
รายงานสัญ ญาจะซื้อ จะขายออกจากระบบ
โดยเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุประกัน
วัน เริ่ม ต้น -สิ้น สุด ระยะเวลารับ ประกัน ของ
ลูกค้า เป็ นต้น เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วใน
การตรวจสอบระยะเวลารับประกันของห้องที่
แจ้งซ่อม
9.

ประเด็น

ความคืบหน้า

สัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงสร้างสถาปตั ยกรรม
และงานวิศ วกรรมระบบประกอบอาคารของ
โครงการฮอลล์ม าร์ค งามวงศ์วาน กับบริษทั
อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) มีการจัดทาบันทึกแนบ
ท้ายสัญญาลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เนื่องจาก
บริษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ไม่สามารถเก็บ
งานที่ชารุดบกพร่อง (Defect) ของห้องชุดได้
ทันตามกาหนดเวลาทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งมอบห้องชุด
ให้ก ับ ลู ก ค้า จึง ได้ ม ีก ารว่ า จ้า งบริษ ัท ยูเ วิร์ค

ฝา่ ยกฎหมายได้ตดิ ตามและประสานงานไปยัง
ฝา่ ยก่อสร้าง โดยในปจั จุบนั ทางบริษทั อีเอ็มซี
จากัด (มหาชน) ได้มหี นังสือ ฉบับลงวันที่ 11
สิ ง หาคม 2558 เพื่ อ แจ้ ง กั บ บริ ษ ั ท ฯ และ
ผู้ บ ริห ารโครงการว่ า บริษ ัท อี เ อ็ ม ซี จ ากัด
(มหาชน) จะเป็ น ผู้ร บั เป็ น ชอบค่า ใช้จ่า ย
จานวน 2.93 ล้านบาท ในการว่าจ้างให้บริษทั
ยู เ วิ ร์ ค 999 จ ากั ด ท าการเข้ า เก็ บ ความ
เรียบร้อ ยของงานที่ม ีความชารุดบกพร่อ งใน
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สูง

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความคืบหน้ า/การดาเนิ นการของบริษทั ฯ

999 จากัด เพื่อเข้าดาเนินการแทน โดยบริษทั ฯ
จะหัก เงิน ประกัน ผลงานของบริษ ัท อี เ อ็ ม ซี
จากัด (มหาชน) เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้บริษทั ยู
เวิร์ค 999 จากัด แต่มขี ้อสังเกตว่า บันทึกแนบ
ท้า ยสัญ ญาดัง กล่ า วไม่ม ีก ารลงนามรับ ทราบ
ข้อ ตกลงร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้อ งอย่างครบถ้วน
ซึ่ ง ได้ แ ก่ กรรมการผู้ จ ัด การบริษ ัท ชี ว าทัย
จากัด (มหาชน) กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อีเอ็ม
ซี จากัด (มหาชน) กรรมการผู้จดั การบริษทั ยู
เวิ ร์ ค 999 จ ากั ด และพยาน ท าให้ ส ัญ ญา
ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

การก่อสร้างโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
ประกอบกับ ได้ม ีก ารบัน ทึก วาระการประชุ ม
พิ เ ศษที่ ก าหนดให้ บ ริ ษ ั ท อี เ อ็ ม ซี จ ากั ด
(มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

ระดับ
ความเสี่ยง

โดยป จั จุ บ ั น บริ ษ ั ท ยู เ วิ ร์ ค 999 จ ากั ด อยู่
ระหว่างปฏิบตั งิ าน โดยทางบริษทั ฯ ยังไม่มกี าร
จ่ายชาระเงินค่าจ้างดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
ฝ่ายกฎหมายของบริษ ัท ฯ ควรเร่งด าเนิ น การ
ติด ตามให้ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งลงนามในบัน ทึก แนบ
ท้ า ยสัญ ญาว่ า จ้ า งก่ อ สร้ า งฉบับ ดัง กล่ า วให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้
ตามกฎหมาย

ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลประเมินการควบคุมภายในของเดือนมีนาคม ปี 2558 แล้ว
และเห็นชอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขตามทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในเสนอแนะ
ครบถ้วนแล้ว และบริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการจานวน 2 ข้อตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ซึง่ ได้ผ่านการ
รับรองและรับทราบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทีผ่ ่านมา
สาหรับไตรมาส 4 ของปี 2558 ธรรมนิตไิ ด้สอบทานกระบวนงานตามแผนตรวจสอบภายในประจาปี 2558
รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขจากประเด็นต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไขจากข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานการตรวจสอบ
ภายในตัง้ แต่ครัง้ ที่ 2 และ 3 ของปี 2558 ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ซึง่ ธรรมนิตไิ ด้นาเสนอรายงานการประเมิน
การควบคุมภายในเพื่อพิจารณารับรองและให้ความเห็นจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559
ภายใต้บริษทั มหาชนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่ ่านมาแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั จ้างธรรมนิติเพื่อทาการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ในแต่ละหน่ วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ประจาปี 2559 อย่างต่อเนื่อง ซึง่
ธรรมนิตไิ ด้เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2559 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตจากผูต้ รวจสอบบัญชี
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงผลสรุปจากรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของ
บริษทั ฯ จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ("ผูส้ อบบัญชี") สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฉบับลงวันที่
24 เมษายน 2558 และสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ ได้ผ่าน
การพิจารณารับรองและเห็นชอบการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะดังกล่าวจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ภายใต้
บริษทั มหาชน ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 และครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่
ผ่านมา สรุปได้ดงั นี้
หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. การสั ่งซื้อและลูกหนี้ การค้า
1.1.
ข้อสังเกต

บริษทั ฯ จะดาเนินการตามข้อเสนอแนะ อย่างไรก็
ใบคาสั ่งซือ้ สินค้ามีการออกหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี าร ตามในทางปฏิบ ัติ นั น้ เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วย่ อ ม
เกิดขึน้ ได้ ซึง่ บริษทั ฯ มีนโยบายสาหรับการสั ่งซื้อ
สั ่งซือ้ สินค้าแล้ว
ในกรณีเร่งด่วน ระบุในคู่ม ือ ปฏิบตั ิงานของฝ่าย
ข้อเสนอแนะ
จัด ซื้อ และมีก ารจ ากัด วงเงิน สาหรับ การจัด ซื้อ
เพื่อ ป้ องกันการสั ่งซื้อ สินค้าโดยไม่ผ่านการอนุ ม ตั ิ ผู้ เร่งด่วนอย่างชัดเจน โดยผูส้ ั ่งซื้อจะดาเนินการขอ
ตรวจสอบบัญชีแนะนาบริษทั ฯ สาหรับการสั ่งซื้อสินค้า อนุมตั โิ ดยวาจา อีเมล หรือช่องทางอื่น เพื่อให้ผมู้ ี
แต่ละครัง้ ว่าควรจัดทาใบคาสั ่งซื้อและส่งให้กบั ฝ่ายรับ อานาจด าเนิ น การอนุ ม ตั ิโ ดย วาจา อีเ มล หรือ
ช่อ งทางอื่นก่อ นแล้วแต่กรณี ภายหลังจากนัน้ ผู้
สินค้าก่อนทีส่ นิ ค้าจะมาถึง
ขอซื้อจะต้องดาเนินการระบุใบสั ่งซื้อที่ได้ส ั ่งของ
ไปล่วงหน้ า โดยมีขอ้ ความชัดเจนว่าได้แจ้งให้ผู้มี
อานาจรับทราบรายการสั ่งซื้อ แล้ว ในช่อ งทางใด
ก่อนหน้า เพื่อแสดงถึงการควบคุมภายในทีด่ ี

2. เงินเดือน
2.1.
ข้อสังเกต

บริษ ัท ฯ ได้ ด าเนิ น การจัด ท ารายการกระทบ
บริษ ัท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้จ ัด เตรีย มรายการกระทบยอดเงิน ยอดเงินเดือนตามข้อเสนอแนะ โดยดาเนินการให้
่
เดือน ซึ่งการจัดทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ใน ฝ า ยทรัพ ยากรบุ ค คลจัด ท ารายการกระทบ
การจัด ท าสรุป ยอดเงิน เดือ นที่ต้อ งเสนอให้ผู้บ ริห าร ยอดเงิน เดือ นตามรู ป แบบที่ผู้ ต รวจสอบบัญ ชี
อนุ มตั ิ และช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงเหตุผลในกรณี ท่ี แนะน าและก าหนดจัด ท าตัง้ แต่ ง วดเงิน เดือ น
มกราคม ปี 2558 เป็ นต้นมา
ยอดเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
การจัด เตรีย มรายการกระทบยอดเงิน เดือ นจะเป็ น
ประโยชน์ ในการควบคุม การจ่ายเงินเดือนในกรณีท่ีม ี
พนักงานลาออกหรือลาหยุดโดยไม่รบั เงินเดือน รวมถึง
การรับพนักงานใหม่

3. สิ นทรัพย์ถาวร
3.1.
ข้อสังเกต
1) บริษทั ฯ ยังไม่มกี าหนดความถีใ่ นการตรวจนับ
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยในไตรมาส 1 ปี 2558 ทัง้ นี้ บริษทั

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

สินทรัพย์ถาวรและเปรียบเทียบกับทะเบียน
สินทรัพย์
2) ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ไม่มกี ารอ้างอิงข้อมูลจากเลขทะเบียนสินทรัพย์หรือ
ป้ายกากับสินทรัพย์ซง่ึ ทาให้ยากต่อการตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ

ฯ มีการจัดทาคู่ม ือ การปฏิบตั ิงานของฝ่ายบัญ ชี
และการเงินเกี่ยวกับการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร
โดยกาหนดให้มกี ารอ้างอิงเลขทะเบียนสิน ทรัพย์
กับทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเพื่อการตรวจสอบช้อ
มูล และมีการกาหนดให้มกี ารตรวจนับสินทรัพย์
ถาวรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องการการสูญหายของสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และ
บริ ษ ัท ย่ อ ย เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ควร
ดาเนินการดังนี้
1) ตรวจรับสินทรัพย์ถาวรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และ
เปรีย บเทีย บกับ ทะเบีย นสิน ทรัพ ย์ เพื่อ การ
ตรวจสอบและปรับปรุง
2) ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ควรมีการอ้างอิงข้อ มูลจากเลขทะเบียนสินทรัพย์
หรือป้ายกากับสินทรัพย์ ซึ่งจะช่วยในการตรวจนับ
ความมีตวั ตนของสินทรัพย์ต้นทุน รวมถึงค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์นนั ้ ๆ
4. ภาษี
4.1.
ข้อสังเกต
การกระทบยอดของรายได้ในแบบรายงานภาษีขาย
ภพ. 30 และสมุดรายวันทั ่วไปยังไม่ได้จดั ทาเป็ นราย
เดือน ซึง่ ทาให้เกิดความแตกต่างในยอดทีร่ ายงานแต่
ละงวดบัญชี

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการกระทบยอดรายได้ในแบบ
รายงานภาษีขาย ภพ. 30 และสมุดรายวันทั ่วไป
เป็ นรายเดือนตามข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ควรด าเนิ น การกระทบยอดรายได้ ใ นแบบ
รายงานภาษีขาย ภพ. 30 และสมุดรายวันทั ่วไปเป็ น
รายเดือน เพื่อความถูกต้องในการบันทึกบัญชีภาษีซ้อื ภาษีขาย
4.2.

ข้อสังเกต

บริ ษ ัท ฯ รับ ทราบข้ อ สัง เกตดัง กล่ า ว และจะ
บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันบางรายการอย่างมี พิจารณาและประเมินการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตาม
นัยสาคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้ อ เสนอแนะ ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ ม ีก ารก าหนด
ข้อเสนอแนะ
นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคล
การทารายการระหว่างกันกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ด้าน หรือบริษทั ที่มคี วามเกี่ยวข้อง และได้ประกาศใช้
รายได้และค่าใช้จ่ายควรมีการทาด้วยมูลค่าตามราคา แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ตลาดหรือมูลค่าตามปกติท ั ่วไป ซึ่งหากการทารายการ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

ระหว่างกันนัน้ ๆ ไม่มหี ลักฐานของที่มาของการกาหนด
มูลค่าการทารายการดังกล่าว บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ ง
ต่อ การประเมิน ที่ม าของรายได้หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
คานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปลายปี
อย่ า งไรก็ต าม แม้ ว่ า ที่ ผ่ า นมาบริษ ัท ฯ ยัง ไม่ เ คยมี
ประเด็นดังกล่าวกับสรรพากร บริษทั ฯ มีการทารายการ
ระหว่างกันเพิม่ ขึ้นในปี 2557 และยังไม่มกี ารกาหนด
มาตราการกาหนดราคาสาหรับการทารายการระหว่าง
กัน บริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงในด้านภาษีในระดับปาน
กลาง
4.3.

ข้อสังเกต
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นค่า รับรองและการให้ของขวัญ สาหรับ
เจ้าหน้ าที่ราชการมีการระบุข้อ มูลเอกสารประกอบไม่
เพียงพอ ซึง่ อาจทาให้คา่ ใช้จ่ายดังกล่าวอาจไม่สามารถ
นับเป็ นค่าใช้จา่ ยทีน่ ามาหักภาษีได้
ข้อเสนอแนะ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจพิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติ ข องบริษ ัท ฯ และอาจไม่ ส ามารถ
นับเป็ นค่าใช้จา่ ยทีน่ ามาหักภาษีได้ ทัง้ นี้
1) ค่ารับรองสาหรับบุคคลใดๆ ไม่ควรเป็ นพนักงาน
บริษทั ฯ
2) ค่ารับรองดังกล่าวควรเป็ นประโยชน์กบั การดาเนิน
ธุร กิจ ของบริษ ัท ฯ และได้ร บั อนุ ม ตั ิโ ดยผู้บ ริห าร
บริ ษ ัท ฯ และควรมี ก ารระบุ ค วามสัม พัน ธ์ แ ละ
วัตถุประสงค์ของการรับรองดังกล่าวในรายงานของ
ค่ารับรอง
3) ค่ารับรองในแต่ละครัง้ ไม่ควรเกิน 2,000 บาทต่อ
บุคคล
4) ค่ารับรองควรมีใบเสร็จรับเงินทีอ่ อกในนามบริษทั ฯ
5) ค่าใช้จ่ายในการรับรองไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 0.3
ของรายได้ท งั ้ หมดหรือ ทุ น จดทะเบีย นช าระแล้ว
ของบริษ ัท ฯ อย่า งไรก็ต ามค่ า รับ รองที่ส ามารถ
นามาหักภาษีได้มมี ลู ค่าสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

5.

เรื่องอื่นๆ
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บริษ ัท ฯ จะพิจ ารณากระบวนการเบิ ก จ่ า ยค่ า
รับรองดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะ
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จดั ทานโยบายการเบิก
ค่ารับรองเป็ นลายลักษณ์อ กั ษร ซึ่งกาหนดให้ค่า
รับรองในแต่ละครัง้ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบุคคล
และได้มกี ารจัดทาแบบฟอร์มการขอเบิกค่ารับรอง
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
ใบเสร็จรับเงินมาพร้อมกัน และนาส่งให้ฝา่ ยบัญชี
และการเงินภายใน 5 วันนับจากวันที่มกี ารชาระ
ค่ารับรองดังกล่าว ทัง้ นี้ นโยบายดังกล่าวได้มกี าร
ประกาศให้พ นัก งานทุ ก คนรับ ทราบและปฎิบ ัติ
ตามโดยทั ่วกันแล้ว

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
5.1.

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

ข้อสังเกต
เอกสารทางบัญ ชี บ างรายการยัง มี ก ารจัด เก็ บ ไม่
ครบถ้วนและเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ
เอกสารทางบัญ ชีม ีความสาคัญ ต่อ การตรวจสอบทาง
ภาษี เอกสารทางบัญชีดงั กล่าวควรมีการเก็บในสถานที่
ที่ป ลอดภัย เช่ น ในตู้เ ก็บ เอกสารที่ส ามารถ ล็อ กได้
และควรเก็บเอกสารไว้ด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ และ
สามารถตรวจสอบได้

5.2.

ข้อสังเกต
ในกระบวนการปิ ดบัญ ชีบางครัง้ ยังมีความล่าช้า เช่น
การบัน ทึก รายละเอีย ดข้ อ มู ล และการกระทบยอด
รายการต่างๆ อันเนื่ อ งมาจากบริษทั ฯ อยู่ในระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงในการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการที่ม ีส่วนได้เสียสาธารณะมาถือ
ปฏิบตั ิ

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ
เป็ นที่เรียบร้อ ยในไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่ง ฝ่า ย
บัญชีมกี ารตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
โดยผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะส่ ว นงานจะมี ก าร
ตรวจสอบเอกสารประจาเดือนก่อนทาการจัดเก็บ
และป จั จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ ได้ ม ี ก ารจัด ซื้ อ ตู้ จ ัด เก็ บ
เอกสารเพิ่ม เติม พร้อ มทัง้ จัด สรรพื้น ที่เ พื่อ เป็ น
สถานทีจ่ ดั เก็บเอกสารเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

บริษทั ฯ ได้พจิ ารณากระบวนการต่างๆ และแก้ไข
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะ ซึง่ ในปจั จุบนั ฝา่ ย
บัญชีและการเงินของบริษทั ฯ สามารถดาเนินการ
ปิ ดงบการเงินได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในฐานะ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ควรจัด ท ารายละเอีย ดแผนการด าเนิ น งาน
สาหรับการจัดเตรียมงบการเงินสิน้ สุดปี บญ
ั ชี และควร
กาหนดความรับผิดชอบ ระยะเวลา และกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
ข้อเสนอแนะสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้อสังเกต

บริ ษ ั ท ฯ รับ ทราบข้ อ สัง เกตดัง กล่ า ว และจะ
เนื่องจากชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ไม่มพี นักงาน บริษทั ฯ พิจารณาและประเมินการเข้าทารายการดังกล่าว
จึงให้บริการงานด้านธุรการและบัญชีทงั ้ หมดแก่ชวี าทัย ด้ ว ย ค ว า ม ร อ บ ค อ บ แ ล ะ ร ะ มั ด ร ะ วั ง ต า ม
ข้อเสนอแนะ
อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยโดยไม่คดิ ค่าบริการ
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ควรคิดค่าบริก ารจากชีว าทัย อินเตอร์เ ชนจ์
และรับ รู้ เ ป็ นรายได้ อ่ื น เพื่ อ ป้ องกั น การเกิ ด การ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีส่ รรพากรจากค่าบริการที่ไม่คดิ
ค่าใช้จา่ ยระหว่างกัน

2.

รายการดัง กล่ า วเกิ ด จากการที่ บ ริษ ัท ฯ ช าระ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ให้ ก ับ บุ ค คลภายนอกแทนชี ว าทัย
บริ ษ ั ท ฯ มี ก ารช าระค่ า ใช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ อินเตอร์เชนจ์ (advance) ซึ่งรอเรียกเก็บคืนจาก
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ ก ับ ชี ว าทัย อิ น เตอร์ เ ชนจ์ ทัง้ นี้ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ในภายหลัง เช่น ค่าก่อสร้าง
สรรพากรอาจพิจารณาการชาระค่าใช้จ่ายแทนชีวาทัย และค่า ใช้จ่า ยภายในโครงการส าหรับ โครงการ
ข้อสังเกต
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หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

อินเตอร์เชนจ์เป็ นการให้กยู้ มื โดยไม่คดิ ดอกเบีย้
ข้อเสนอแนะ
แม้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ส รรพากรจะไม่ เ คยพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่รี ายการดังกล่าวถูก
พิจารณาว่าเป็ น การให้กู้ยืม ซึ่ง ต้อ งมีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ควรเป็ นอัตราที่อ้า งอิงจากอัตราตลาด
และรายได้จากดอกเบี้ยของบริษทั ฯ ควรพิจารณาเป็ น
รายรับทีต่ อ้ งเสียภาษี

ชีว าทัย อิน เตอร์เ ชนจ์ ใ นช่ ว งระยะการก่ อ สร้า ง
โครงการ รวมถึงค่าใช้จา่ ยจากการเข้าซื้อโครงการ
ดีซิโอ (Dzio) จากบริษทั อรดา จากัด ซึ่งใน
ภายหลัง ได้เปลี่ย นชื่อ เป็ น โครงการฮอลล์ม าร์ค
งามวงศ์วาน อย่างไรก็ตามชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
มีการทยอยชาระคืนเมื่อเริม่ มีรายได้จากการขาย
ห้องจากทัง้ 2 โครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
รับทราบข้อ สังเกตดังกล่าว และจะพิจารณาและ
ประเมิน การเข้า ท ารายการดัง กล่ า วด้ว ยความ
รอบคอบและระมัดระวังตามข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ("ธรรมนิต"ิ ) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานภายนอก เพื่อทา
หน้าทีต่ รวจสอบภายในให้กบั บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2557 โดยธรรมนิติได้มอบหมายให้
นางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ จะทาการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกันกับบริษทั ฯ และจัดทารายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุง ให้เป็ นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม ภายในของบริษัท ฯ และเพื่อให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ 5 ข้อของ COSO ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานกากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของธรรมนิติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ เห็นว่าธรรมนิติเป็ นหน่ วยงานภายนอกทีม่ คี วามเป็ นอิสระ ทาหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่ มีคุณสมบัตทิ ่ี
เหมาะสมและเพีย งพอกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ก ารตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ เนื่ อ งจากมีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 5 ปี และได้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ต้องได้รบั
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ และได้รบั การอนุมตั โิ ดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2558
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มบี ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายชาติชาย พานิชชีวะ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

Mr. Phua Cher Chew

-

-

-

Mr. Boon Choon Kiat

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
Mr. Chung Tang Fong
Mr. Phua Chian Kin

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ชาติชีวะ จากัด (“ชาติชีวะ”) ซึ่ง
ชาติชวี ะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั ฯ ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน
488.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ นสามีของนางสมหะทัย พานิชชีวะ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผู้ถือ หุ้น ของ ชาติชีวะ ซึ่งชาติชีวะเป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ของ
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 488.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ นภรรยาของนายชาติชาย พานิชชีวะ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ น Executive Director และ Chief Executive Officer ของ
TEE Land Ltd. (“TEEL”)
เป็ น Managing Director ของ TEE Development Pte. Ltd.
(“TEED”) ซึ่ง TEED เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วน
การถือ หุ้น ในบริษ ัท ฯ ร้อ ยละ 49.00 ของทุ น จดทะเบีย นที่
ชาระแล้วจานวน 488.00 ล้านบาท
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ฯ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
เป็ นประธานกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
เป็ น Group Chief Executive & Managing Director ของ
TEE International Ltd. (“TEEI”)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TEEI ทัง้ นี้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

หน้า 193

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์

-

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
(“CTHS”)

-

บริษทั ชาติชวี ะ จากัด
(“ชาติชวี ะ”)

-

บริษ ัท โกลบอล เอ็น ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
(“GETCO”)
-

-

บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จากัด
(“TEI”)

-

บริษทั ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จากัด
(“OSCAR”)

-

บริษทั ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั ่น จากัด
(“ODD”)

-

บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
(“ไทยศรีประกันภัย”)

-

ลักษณะความสัมพันธ์
Mr. Phua Chian Kin มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TEEI ร้อยละ
58.70 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 57.04 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์
เป็ น ผู้บริห ารของบริษ ัท ฯ โดยด ารงต าแหน่ ง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานคอนโด และได้ลาออกจากตาแหน่ งดังกล่าว
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็ นบริษทั ร่วม ซึง่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน CTHS ร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 78.00 ล้านบาท
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ และ Mr. Boon Choon Kiat
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 2 รายได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษทั ฯ
ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 488.00
ล้านบาท
ประกอบธุรกิจให้บริการบาบัดน้ าเสีย
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2556
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 3 รายได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ นางสมหะทัย พานิชชีวะ และ Mr. Boon
Choon Kiat
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ บริษทั ชาติ
ชีวะ จากัด โดยชาติชวี ะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน GETCO ร้อย
ละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 160.00 ล้าน
บาท
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
มีกรรมการร่ว มกัน กับบริษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ Mr.
Boon Choon Kiat
ประกอบธุ ร กิ จ ให้บ ริก ารรับ จัด การดู แ ลผลประโยชน์ แ ละ
บริหารโครงการ
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ Mr. Boon
Choon Kiat
ประกอบธุรกิจก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายใน
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ Mr. Boon
Choon Kiat
ประกอบธุรกิจประกันภัย
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ได้ถอื
หุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั ไพลักษณ์ จากัด (“ไพลักษณ์”) ซึ่งไพ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษทั ไพลักษณ์ จากัด
(“ไพลักษณ์”)

-

บริษทั อมตะ ซิต้ี จากัด
(“อมตะ ซิต”้ี )

-

บริษทั อมตะ วอเตอร์ จากัด
(“อมตะ วอเตอร์”)

-

บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ้ี เซอร์วสิ จากัด
(“อมตะ ฟาซิลติ ”้ี )

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณ์มสี ดั ส่วนการถือหุน้ ในไทยศรีประกันภัยร้อยละ 68.26
ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว 440.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 รายได้แก่ บริษทั ชาติ
ชีวะ จากัด (“ชาติชวี ะ”) โดยชาติชวี ะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในไพ
ลักษณ์รอ้ ยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 100.00 ล้าน
บาท
ประกอบธุรกิจขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม
มีกรรมการจานวน 2 ราย ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และ
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็ นพีช่ ายของนางสมหะทัย พานิชชีวะ
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (“อมตะ คอร์ป”) ถือ หุ้น
อมตะ ซิต้ี ในสัดส่วนร้อยละ 83.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้วจานวน 450.00 ล้านบาท ซึ่ง อมตะ คอร์ป มีกรรมการ
จานวน 2 ราย ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และนายวิบูลย์
กรมดิษฐ์ เป็ นพี่ชายของนางสมหะทัย พานิ ชชีวะ และนาย
วิกรม กรมดิษฐ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน อมตะ คอร์ป โดยถือหุ้น
ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 20.22 ของทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ ว
จานวน 1,067.00 ล้านบาท
ประกอบธุ ร กิ จ จ่ า ยน้ าประปาและบ าบัด น้ าเสี ย เพื่ อ การ
อุตสาหกรรม
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (“อมตะ คอร์ป”) ถือ หุ้น
อมตะ วอเตอร์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
ที่ช าระแล้ว จ านวน 80.00 ล้า นบาท ซึ่ง อมตะ คอร์ป มี
กรรมการจานวน 2 ราย ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ และนาย
วิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็ นพีช่ ายของนางสมหะทัย พานิชชีวะ และ
นายวิกรม กรมดิษฐ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน อมตะ คอร์ป โดยถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อ ยละ 20.22 ของทุ นจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
จานวน 1,067.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ นาย
วิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็ นพีช่ ายของนางสมหะทัย พานิชชีวะ
อมตะ คอร์ป ถือหุน้ อมตะ ฟาซิลติ ้ี ในสัดส่วนร้อยละ 91.00
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 15.00 ล้านบาท ซึ่ง
อมตะ คอร์ป มีกรรมการจานวน 2 ราย ได้แก่ นายวิกรม กรม
ดิษฐ์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็ นพี่ชายของนางสมหะทัย
พานิ ช ชีว ะ และนายวิก รม กรมดิษ ฐ์ เป็ น ผู้ถือ หุ้ น ใหญ่ ใ น
อมตะ คอร์ป โดยถือ หุ้นในสัดส่วนร้อ ยละ 20.22 ของทุน จด
ทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 1,067.00 ล้านบาท
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
TEE Land Ltd.
(“TEEL”)

-

-

-

TEE Development Pte. Ltd.
(“TEED”)

-

-

TEE Resources Pte. Ltd.
(“TEER”)

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อ
การพาณิชย์
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard)
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ จานวน 2 รายได้แก่ Mr. Phua
Cher Chew และ Mr. Boon Choon Kiat
กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ Mr. Phua Cher Chew เป็ น
ผูบ้ ริหารใน TEEL โดยดารงตาแหน่ ง Executive Director
และ Chief Executive Officer
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื TEE International Ltd. (TEEI) เป็ นบริษทั
ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิง คโปร์ (SGX Mainboard) เช่น กัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 11
มกราคม 2559 TEEI มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TEEL ร้อยละ
63.24 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 145.07 ล้าน
ดอลลาร์สงิ คโปร์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TEE Development Pte. Ltd (“TEED)
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน TEED ร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์
มีกรรมการร่ว มกัน กับบริษทั ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ Mr.
Phua Cher Chew
กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ Mr. Phua Cher Chew เป็ น
ผูบ้ ริหารใน TEED โดยดารงตาแหน่ง Managing Director
เป็ นบริษทั ย่อยของ TEEL โดย TEEL มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
TEED ร้อยละ 100 ของทุ นจดทะเบียนที่ชาระแล้ว จานวน
3.00 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย TEED มีสดั ส่วนการถือหุน้
ในบริษ ัท ฯ ร้อ ยละ 49.00 ของทุ น จดทะเบีย นที่ช าระแล้ ว
จานวน 488.00 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศสิงคโปร์
เป็ นบริษทั ย่อยของ TEEI โดย TEEI มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
TEER ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจานวน 1.00 ดอลลาร์
สิงคโปร์
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1.1

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ สาหรับงวดบัญชีปี 2557 และงวดบัญชีปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1.1 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายชาติชาย พานิชชีวะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
0.03

0.12

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายชาติชาย พานิชชีวะ รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 29 เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการจึงสมเหตุสมผล
สิง หาคม 2557 บริ ษ ัท ฯ ได้ ก าหนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม
สาหรับประธานกรรมการบริษทั จานวน 30,000 บาท
ต่ อ ครัง้ ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ จ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม ให้ แ ก่
กรรมการแล้วในเดือนมกราคม 2558
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ประธานกรรมการบริษทั จานวน 60,000 บาท
และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ จานวน 60,000 บาท ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ค้างจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนสาหรับประธานกรรมการบริษทั รวมจานวน
120,000
บาท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนรายเดือ นให้แ ก่ น ายชาติชาย พานิ ช ชีว ะ
แล้วในเดือนมกราคม 2559
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.2 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสมหะทัย พานิชชีวะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื
0.02

0.05

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็ นกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วม
ประชุ ม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่
29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าเบี้ยประชุม
ส าหรับ กรรมการบริษ ัท จ านวน 20,000 บาทต่ อ ครัง้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแล้ว
ในเดือนมกราคม 2558

รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ให้ แ ก่
กรรมการจึงสมเหตุสมผล

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษ ัท (ที่ ไ ม่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระ)
จานวน 40,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ จานวน
40,000 บาท อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558
เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้ปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่ไม่เป็ นกรรมการอิสระ) จาก
จานวน 40,000 บาทต่อเดือ นเป็ น 10,000 บาทต่อ
เดือ น และยังคงค่าเบี้ยประชุม ต่อครัง้ เท่าเดิม จานวน
40,000 บาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ
ค้า งจ่า ยค่า ตอบแทนรายเดือ นและค่า เบี้ย ประชุ ม แก่
นางสมหะทัย พานิ ชชีวะ รวมจานวน 50,000 บาท
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินเดือนให้แก่ นางสม
หะทัย พานิชชีวะแล้วในเดือนมกราคม 2559
ขายห้องชุด
รายได้จากการขาย

1.94

-

ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้เปิ ดขาย Presale ห้องชุด การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง ในกรณีท่เี ป็ นกรรมการ บริ ษ ั ท ฯ ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น กรรมการ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

และพนัก งานของบริษ ัท ฯ จะได้ร บั ส่ว นลดร้อ ยละ 3
จากราคา Presale ซึ่งเป็ นโครงการส่งเสริมการขายที่
มอบให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ทุกราย ในช่วงเวลานัน้
นายชาติชาย พานิชชีวะได้จองซื้อห้องชุดจานวน 1 ยู
นิตโดยใช้สทิ ธิโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าว นาย
ชาติชาย พานิชชีวะได้จ่ายเงินจอง เงินทาสัญญา และ
เงินดาวน์ครบตามจานวนทีก่ าหนด

สามารถซื้อห้องชุดจากโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยได้ ทัง้ นี้ ราคาขายห้องชุดเป็ นราคา
ที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้ ก ั บ ราคาขายให้ แ ก่
บุคคลภายนอก และส่วนลดที่นางสมหะทัย พานิช
ชีวะ ได้รบั เป็ นส่วนลดเดียวกันกับที่บริษทั ฯ ให้แก่
บุคลากรรายอื่น ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ มีความ
สมเหตุสมผล

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2557 นายชาติชาย พานิชชีวะ
ได้ โ อนสิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ ห้ อ งชุ ด โครงการชี ว าทั ย
รามค าแหงนี้ ใ ห้แ ก่ น างสมหะทัย พานิ ช ชีว ะ และใน
เดือนตุลาคม 2557 บริษทั ฯ ได้โอนกรรมสิทธิ ์ห้องชุด
ของโครงการชีว าทัย รามค าแหงให้แก่ นางสมหะทัย
พานิชชีวะ จานวน 1 ยูนิต ซึ่งมีขนาด 30.40 ตาราง
เมตร ราคาประมาณตารางเมตรละ 62,500 บาท รวม
มูลค่าการขายทัง้ สิน้ 1.94 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาขายต่อ
ตารางเมตรเป็ น ราคาเดีย วกัน กับ ราคาที่ข ายให้ก ับ
บุ ค คลภายนอกตามราคาขายห้ อ งชุ ด ที่ ก าหนดไว้
(Price List) ของโครงการ อย่างไรก็ตาม นางสมหะทัย
พานิชชีวะ ได้รบั ส่วนลดเพิม่ อีกร้อยละ 3 จากราคาขาย
ห้องชุดตามที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นส่วนลดที่บริษทั ฯ มอบ
ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริ ษ ัท ฯ ทุ ก ราย
ส าหรับ การซื้อ ห้อ งชุ ด โครงการชีว าทัย รามค าแหง
ในช่วง Presale ดังกล่าว
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.3 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Phua Cher Chew มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Phua Cher Chew เป็ นกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
0.02

0.05

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557เมื่อวันที่ 29 ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
สิง หาคม 2557 บริษ ัท ฯ ได้ ก าหนดค่ า เบี้ ย ประชุ ม เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ให้ แ ก่
กรรมการจึงสมเหตุสมผล
สาหรับกรรมการบริษทั จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษ ัท (ที่ ไ ม่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระ)
จานวน 40,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ จานวน
40,000 บาท อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558
เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้ปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่ไ ม่เป็ นกรรมการอิสระ) จาก
จานวน 40,000 บาทต่อเดือนเป็ น 10,000 บาทต่อ
เดือ น และยังคงค่าเบี้ยประชุม ต่อครัง้ เท่าเดิมจานวน
40,000 บาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ
ค้า งจ่ า ยค่ า ตอบแทนรายเดือ น และค่ า เบี้ ย ประชุ ม
กรรมการบริษทั แก่ Mr. Phua Cher Chew รวมจานวน
50,000
บาท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษ ั ท ฯ ได้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้แก่
Mr. Phua Cher Chew แล้วในเดือนมกราคม 2559
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1.4 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Boon Choon Kiat มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Boon Choon Kiat เป็ นกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วม รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
0.02

0.12

0.04

-

ประชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่ ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนัน้ การจ่ายค่า
29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าเบี้ยประชุม เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการจึงสมเหตุสมผล
ส าหรับ กรรมการบริษ ัท จ านวน 20,000 บาทต่ อ ครัง้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการแล้ว
ในเดือนมกราคม 2558
ในปี 2558 บริษทั ฯ กาหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ ให้แก่
กรรมการจ านวน 40,000 บาท อย่า งไรก็ต าม Mr.
Boon Choon Kiat เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจึง
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ค้างจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการบริษทั แก่ Mr. Boon Choon Kiat
จานวน 40,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้จ่ายค่า
เบี้ยประชุมดังกล่าวให้แก่ Mr. Boon Choon Kiat แล้ว
ในเดือนมกราคม 2559
Mr. Boon Choon Kiat ทดรองจ่ายค่าที่พกั และค่า
เดิน ทาง และค่ า รับ รองอื่ น ในการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ของ
บริษ ัท ฯ รวมจานวนทัง้ สิ้น 121,099.25 บาท ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ชาระเงินให้แก่ Mr. Boon Choon Kiat แล้ว
ในเดือนมกราคม 2558

หน้า 201

การทดรองจ่ายของกรรมการเป็ นรายการที่เกิดขึ้น
เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินการ ดังนัน้ บริษทั
ฯ ควรช าระเงิน คืน ให้แ ก่ ก รรมการโดยทัน ทีเ มื่อ
ได้รบั แจ้งเกีย่ วกับการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ดังนัน้ การ
ทารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.5 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558
-

0.01

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่เป็ นกรรมการอิสระ) จานวน
10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ จานวน
20,000 บาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ
ค้างจ่ายค่าตอบแทนรายเดือ นแก่ นางสุภาภรณ์ บุร พ
กุศลศรี จานวน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือ นดังกล่าวให้แก่ นางสุภ า
ภรณ์ บุรพกุศลศรี แล้วในเดือนมกราคม 2559

รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่ง ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากผู้ถือ หุ้น แล้ว ดัง นัน้ การจ่า ย
ค่ า ต อ บ แ ท น ร า ย เ ดื อ น ใ ห้ แ ก่ ก ร ร ม ก า ร จึ ง
สมเหตุสมผล

1.6 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557 ม.ค. – ธ.ค. 2558
-

0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่เป็ นกรรมการอิสระ) จานวน
10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ จานวน
20,000 บาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ
ค้า งจ่า ยค่ า ตอบแทนรายเดือ นแก่ น ายชัย ยุท ธ เตชะ
ทัศนสุทร รวมจานวน 30,000 บาท ซึ่งบริษทั ฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวให้แก่นายชัยยุทธ เตชะ
ทัศนสุนทรแล้วในเดือนมกราคม 2559

รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่ง ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากผู้ถือ หุ้น แล้ว ดัง นัน้ การจ่า ย
ค่ า ต อ บ แ ท น 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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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.7 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Chung Tang Fong มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
-

0.01

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่กรรมการบริษทั (ที่เป็ นกรรมการอิสระ) จานวน
10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ จานวน
20,000 บาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ
ค้างจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ Mr. Chung Tang
Fong จานวน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวให้แก่ Mr. Chung
Tang Fong แล้วในเดือนมกราคม 2559

รายการดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ซึ่ง ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากผู้ถือ หุ้น แล้ว ดัง นัน้ การจ่า ย
ค่ า ต อ บ แ ท น ร า ย เ ดื อ น ใ ห้ แ ก่ ก ร ร ม ก า ร จึ ง
สมเหตุสมผล

1.8 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ Mr. Phua Chian Kin มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Mr. Phua Chian Kin เป็ นตัวแทนจากกลุ่มบริษทั รายการดังกล่าวเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนการเข้า
0.02

0.04

TEE ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษ ัท ฯ ได้เ ข้า ร่ว ม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯ กาหนดค่าเบี้ยประชุมใน
ครัง้ นี้ให้แก่ Mr. Phua Chian Kin จานวน 20,000 บาท
ซึ่งเป็ นอัตราเดีย วกันกับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ Mr.
Phua Chian Kin แล้วในเดือนมกราคม 2558
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ร่วมประชุมให้แก่ Mr. Phua Chian Kin ซึ่งเป็ น
ตัว แทนจากกลุ่ มบริษ ัท TEE โดยค่า ตอบแทน
ดัง กล่ า วเป็ นอั ต ราเดี ย วกั น กั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม
กรรมการ ดัง นั ้น การท ารายการดั ง กล่ า วจึ ง
สมเหตุสมผล

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 Mr. Phua Chian Kin เป็ นตัวแทนจาก

กลุ่มบริษทั TEE ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ ได้
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ซึ่งบริษทั ฯ กาหนดค่า
เบีย้ ประชุมในครัง้ นี้ให้แก่ Mr. Phua Chian Kin จานวน
40,000 บาทซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการบริษ ัท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุ ม
ให้แก่ Mr. Phua Chian Kin แล้วในเดือนมกราคม
2559

1.9 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับนางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงิน ทดรองจ่ า ยค่ า ตกแต่ ง ห้ อ ง
ตัวอย่าง
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
0.03

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษ ัท ฯ เบิก เงิน สดล่ ว งหน้ า ให้แ ก่ น างสาวมณี ร ัต น์
ธนัชญ์เศรษฐ์ เพื่อใช้จ่ายสาหรับดาเนินการตกแต่งห้อง
ตัวอย่างของโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ เมื่องาน
แล้วเสร็จ มีเงินสดคงเหลือจากการดาเนิ นการจานวน
30,776.85 บาท ซึ่งนางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์ ได้
คืน เงิน จ านวนนี้ แ ก่ บ ริษ ัท ฯ แล้ ว ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์
2558

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริษทั ฯ อนุ ญาตให้
เบิกเงินสดเพื่อใช้จ่ายสาหรับตกแต่งห้องตัวอย่าง
ของโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ เพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน โดยผูเ้ บิกเงินจะต้องนา
ใบเสร็จรับเงินมาหักกับยอดเงินสดที่ได้เบิกไป ซึ่ง
ถือเป็ น รายการปกติท่ีเกิดขึ้นในการดาเนิ นธุรกิจ
ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.10 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ CTHS มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ให้บริการบริหารสานักงาน
รายได้จากการให้บริการ

0.50

0.50

รายได้คา้ งรับ

0.08

0.04

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่ อ งจาก CTHS ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วมที่ไม่มีพนักงาน
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ บริษทั ฯ จึงให้บริการบริหาร
สานักงานแก่ CTHS ได้แก่ การบริหารสานักงาน งาน
ด้า นธุร การ งานบัญ ชี และงานด้า นการตลาด โดยมี
อัตราค่าบริการจานวน 41,900 บาทต่อเดือน ซึ่งอ้างอิง
จากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ CHTS ต้องมีเพื่อ
ปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ทัง้ นี้ ในปี
2557 จนถึง เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2559 บริษ ัท ฯ ได้
ให้บ ริก ารบริห ารส านัก งานแก่ CTHS โดยมีอ ัต รา
ค่าบริการคงทีจ่ านวน 41,900 บาทต่อเดือน

การท ารายการดัง กล่าวเป็ นการให้บริก ารบริหาร
ส านั ก งานแก่ บ ริษ ัท ร่ ว มที่มีก ารคิด ค่ า บริก ารซึ่ง
อ้า งอิง จากอัต ราเงิน เดือ นของพนัก งานที่ CHTS
ต้ อ งมี เ พื่ อ ปฏิ บ ั ติ ง าน และขอบเขตงานการ
ให้บริการ ซึ่งมีอตั ราค่าบริการคงที่ในทุกเดือนกว่า
2 ปี ท่ผี ่านมา อาจไม่สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่
แท้ จ ริง ของบริษ ัท ฯ ในส่ ว นของการเพิ่ม ขึ้น ของ
เงิ น เดื อ นพนั ก งานและปริ ม าณงานในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา

ในปี 2559 ผู้บ ริห ารของบริษ ัท ฯ ได้ท บทวนการคิด
ค่าบริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
เห็น ว่า หลัก การคิด ค่ า บริก ารบริห ารส านัก งานในรู ป
แบบเดิมคืออ้างอิงจากเงินเดือนพนักงานของบริษทั ฯ ที่
เข้าปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งเป็ น
อัต ราค่ า บริก ารที่ม ีล ัก ษณะเท่ า กัน ทุ ก เดือ นอาจไม่
สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าไป
ปฏิบตั งิ านและปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุน้ี
ตัง้ แต่ เ ดื อ นมีน าคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ ป รับ เปลี่ ย น
หลักการคิดอัตราค่าบริการบริหารสานักงานแก่ CTHS
ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมมากยิ่ง ขึ้น โดยค านวณจากอัต รา
เงินเดือ นซึ่งปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงานของ
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ทัง้ นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติพจิ ารณา
และอนุ มตั ิการปรับเปลี่ยนการคิดอัตราค่าบริการ
บริหารสานักงาน โดยคานวณจากอัตราเงินเดือน
ซึง่ ปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงานของบริษทั ฯ
ที่เข้าปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้บริการคูณด้วยจานวน
ชั ่วโมงการทางานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุนการ
ให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิม่ อีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ ซึ่งเป็ นการคิด
อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ เ หมาะสม เนื่ องจากอั ต รา
ค่า บริก ารดัง กล่ า วจะผันแปรไปตามปริม าณงาน
และเงิน เดือ นของพนั ก งานที่ เ พิ่ม ขึ้น ในแต่ ล ะปี
ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนหลักการคานวณค่าบริการ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษ ัท ฯ ที่เ ข้า ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการให้บ ริก ารคูณ ด้ว ย บริหารสานักงานในครัง้ นี้ จึงมีความสมเหตุสมผล
จานวนชั ่วโมงการท างานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
การให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การให้ บ ริก าร โดยอัต รา
ค่าบริการใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2559 เป็ นต้นไป
เงิน ทดรองจ่า ยค่า ติด ตัง้ ป้ ายไว
นิลโฆษณา
ลูกหนี้อ่นื

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
ลูกหนี้อ่นื

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด

0.02

0.58

45.30

-

-

7.50

บริษทั ฯ ทดรองจ่ายเงินให้กบั CTHS สาหรับค่าผลิต
และติ ด ตัง้ ป้ ายไวนิ ล โฆษณาให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ปิ ติ ภู ม ิ
แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด จานวน 24,075 บาท ซึ่งป้าย
โฆษณามีขนาด 9x20 เมตร ติดตัง้ อยู่บริเวณหน้ าตึก
ฮ . พั ฒ น า พ า ณิ ช ย์ ถ น น อ โ ศ ก -ดิ น แ ด ง โ ด ย มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายห้ อ งชุ ด ส าหรับ
โครงการเดอะ สุรวงศ์
บริษ ัท ฯ ทดรองจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการโอนห้อ งชุ ด
จ านวน 2 ยูนิ ต ของโครงการเดอะ สุร วงศ์ ให้แ ก่
กระทรวงการคลัง รวมจานวน 580,469 บาท

ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจาก CTHS
จานวนรวม 7.20 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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การท ารายการดัง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นในการ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายโครงการเดอะ สุรวงศ์
ของ CTHS รวมถึงเป็ นช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอีกวิธหี นึ่ ง ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การท ารายการนี้ บ ริษ ัทฯ ได้เ รีย กเก็บ กับ CTHS
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง และบริษทั ฯ ควร
เร่งติดตามหนี้สนิ ในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ สมเหตุสมผล
การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
สนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ร่วมสาหรับการขายห้อง
ชุดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการท ารายการนี้ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ เ รี ย กเก็ บ กับ
CTHS ตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง และบริษทั ฯ
ควรเร่งติดตามหนี้สนิ ในส่วนนี้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ทีส่ ดุ ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ สมเหตุสมผล
การท ารายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุน เวีย นและเป็ น การเสริม สภาพคล่ อ ง ซึ่ง เป็ น

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
7.20
(45.00)
7.50
7.50
0.52
0.03

0.12
0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สาหรับธุรกิจของบริษทั ฯ และได้ชาระคืนเงินกู้บางส่วน
จ านวน 45.00 ล้า นบาท โดยการกู้ยืม เงิน มีอ ัต รา
ดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ใ นช่ ว งเวลานั น้ ไม่ มีห ลัก ทรัพ ย์ค้ า
ประกัน และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม

ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท ฯ ทัง้ นี้
อัตราดอกเบี้ยที่บริษทั ฯ ได้รบั เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่
อ้ า งอิ ง จากอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจ าของ
ธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลานัน้ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558
คงเหลือจานวน 7.50 ล้านบาท

บริษทั ฯ มีเ งิน กู้ยืม

1.11 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ชาติชวี ะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ขายห้องชุด
รายได้จากการขาย

51.84

-

ลูกหนี้การค้า

0.95

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
ให้แก่ ชาติชีวะ จ านวน 3 ยูนิต ซึ่งมีขนาด 315.62
ตารางเมตร 120.71 ตารางเมตร และ 120.52 ตาราง
เมตร ราคาเฉลีย่ ตารางเมตรละ 93,000 บาท รวมมูลค่า
การขายทัง้ สิ้น 51.84 ล้านบาท ราคาขายต่อตาราง
เมตรเป็ น ราคาที่ใ กล้เ คีย งกับ ราคาตลาดซึ่ง สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และ
เป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมิน ที่ตารางเมตรละ
93,608 บาท ซึ่งเป็ นราคาประเมินสินทรัพย์เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษทั ยูเค แวลูเอชั ่น

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการธุ รกิจปกติของ
บริ ษ ั ท ฯ ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น กรรมการ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
สามารถซื้อห้องชุดจากโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยได้ ทัง้ นี้ ราคาขายห้องชุดเป็ นราคา
ใกล้เคียงกับราคาตลาดซึง่ สามารถเทียบเคียงได้กบั
ราคาขายให้แ ก่ บุ ค คลภายนอก และเป็ น ราคาที่
ใกล้เ คีย งกับ ราคาที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน อิส ระ
ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ มีความสมเหตุสมผล
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

แอนด์ เอเจนซี่ จากัด (ผู้ประเมินหลักคือ นางอุดมศรี
นาทีกาญจนลาภ) ด้วยวิธเี ปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด
(Market Comparison) ทัง้ นี้ การทาธุรกรรมทางการค้า
นี้เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกาหนดราคา
ขายและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยทีป่ รึกษา
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

0.8

-

บริษ ัท ฯ ว่า จ้า งชาติชีว ะเป็ น ที่ป รึก ษาด้า นการตลาด
โดยมีค่า ธรรมเนี ย มจานวน 20,000 บาทต่อ เดือ น
สาหรับเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2557 ทัง้ นี้ ในช่วง
กลางปี 2557 บริษทั ฯ มีแผนการเปิ ดตัว โครงการ
คอนโดมิเนียมจานวนหลายโครงการ และเตรียมตัวเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นที่รจู้ กั และยอมรับ
ในอุ ต สาหกรรม บริษ ัท ฯ จึ ง ว่ า จ้ า งชาติ ชี ว ะเป็ น ที่
ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนการตลาด การ
ส ารวจและน าเสนอที่ดิน ที่ม ีศ ัก ยภาพในการพัฒ นา
โครงการอสังหาริม ทรัพย์ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ดังนัน้ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านการตลาด
จึงเพิ่ม ขึ้นเป็ น 100,000 บาทต่อเดือนตัง้ แต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2557 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มี
การว่าจ้างชาติชีวะเป็ นที่ปรึกษาด้านการตลาดตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้นไป
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การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจ
ของบริษทั และการคิดค่าบริการเป็ นไปตามราคาที่
ตกลงกัน ซึ่งการให้บริการด้านที่ปรึกษาของชาติ
ชีวะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ ในด้านการตลาดและ
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ จึ ง เห็ น ว่ า มี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
เงินให้กยู้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินให้กยู้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
39.68
161.81
(62.22)
139.27

139.27
(139.27)
-

4.74
3.93

1.53
-

36.72
(36.72)
-

-

0.43
1.01

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจากชาติชีวะ
จ านวนรวม 161.81
ล้ า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุน เวีย นส าหรับ ธุร กิจ ของบริษ ัท ฯ และได้ช าระคืน
เงินกูบ้ างส่วนจานวน 62.22 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงิน
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่ม ีหลักทรัพย์ค้าประกัน
และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
ช าระเงิน กู้ ยืม ทัง้ จ านวนให้แ ก่ ช าติชีว ะแล้ ว ในเดือ น
มีนาคม 2558
ในปี 2556 บริษทั ฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ ชาติชีวะจ านวน
36.72 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3 ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อ ทวงถาม ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ร ับ ช าระคืน เงิน กู้ ท ัง้
จานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 แล้ว

การท ารายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุ น เวีย นและเป็ น การเสริม สภาพคล่ อ งซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
การกู้เงิน จากธนาคารพาณิช ย์ จึงเห็น ว่ามีค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทารายการให้เงินกู้ยมื แก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
จะต้องไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต

1.12 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ GETCO มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
72.00

-

บริษทั ฯ มีเ งิน กู้ยืม จาก GETCO ยอดยกมาจากปี การท ารายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
2556 จ านวน 72.00 ล้า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นและเป็ น การเสริม สภาพคล่ อ งซึ่ง เป็ น
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
(72.00)
1.93
7.22

-

ให้บริการบริหารสานักงาน
รายได้จากการให้บริการ

-

1.79

ลูกหนี้อ่นื

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

หมุนเวียนสาหรับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยการกู้ยมื เงินมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่ม ีหลักทรัพย์ค้าประกัน
และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม ในปี 2557 บริษทั ฯ
ได้ชาระคืนเงินกู้ทงั ้ จ านวนในเดือ นพฤษภาคม 2557
แล้ว

ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
การกู้เงิน จากธนาคารพาณิช ย์ จึงเห็น ว่ามีค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ ให้บริการบริหารสานักงานแก่ GETCO ได้แก่
งานบัญ ชี แ ละการเงิ น กฏหมาย งานบุ ค คล และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมีอ ัต ราค่า บริก ารจ านวน
160,000 บาทต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเดือน
ของพนักงานที่ GETCO ต้อ งมีเพื่อปฏิบตั ิงาน และ
ขอบเขตงานการให้บริการ และบวกอัตรากาไรส่วนเพิม่
ร้อยละ 20 ทัง้ นี้ ในปี 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บริษทั ฯ ได้ให้บริการบริหารสานักงานแก่ GETCO โดย
มีอตั ราค่าบริการคงทีจ่ านวน 160,000 บาทต่อเดือน

การท ารายการดังกล่าวเป็ นการให้บริก ารบริหาร
สานักงานแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องที่มกี ารคิดค่าบริการ
อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ GETCO
ต้ อ งมี เ พื่ อ ปฏิ บ ัติ ง าน น และขอบเขตงานการ
ให้บริการ ซึ่งมีอตั ราค่าบริการคงที่ในทุกเดือนอาจ
ไม่สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริงของบริษทั ฯ
ในส่วนของการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนพนักงานและ
ปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา

ในปี 2559 ผู้บ ริห ารของบริษ ัท ฯ ได้ท บทวนการคิด
ค่าบริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
เห็น ว่า หลัก การคิด ค่ า บริก ารบริห ารส านัก งานในรู ป
แบบเดิมคืออ้างอิงจากเงินเดือนพนักงานของบริษทั ฯ ที่
เข้าปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งเป็ น
อัต ราค่ า บริก ารที่ม ีล ัก ษณะเท่ า กัน ทุ ก เดือ นอาจไม่
สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าไป
ปฏิบตั งิ านและปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุน้ี
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ทัง้ นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติพจิ ารณา
และอนุ มตั ิการปรับเปลี่ยนการคิดอัตราค่าบริการ
บริหารสานักงาน โดยคานวณจากอัตราเงินเดือน
ซึง่ ปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงานของบริษทั ฯ
ที่เข้าปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้บริการคูณด้วยจานวน
ชั ่วโมงการทางานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุนการ
ให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิม่ อีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ ซึ่งเป็ นการคิด

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตัง้ แต่ เ ดื อ นมีน าคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ ป รับ เปลี่ ย น
หลั ก การคิ ด อั ต ราค่ า บริ ก ารบริ ห ารส านั ก งานแก่
GETCO ใหม่ให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ โดยคานวณจาก
อัตราเงินเดือนซึ่งปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงาน
ของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการคูณด้วย
จานวนชั ่วโมงการท างานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การให้ บ ริก าร โดยอัต รา
ค่าบริการใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2559 เป็ นต้นไป

อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ เ หมาะสม เนื่ องจากอั ต รา
ค่า บริก ารดัง กล่ า วจะผันแปรไปตามปริม าณงาน
และเงิน เดือ นของพนั ก งานที่ เ พิ่ม ขึ้น ในแต่ ล ะปี
ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนหลักการคานวณค่าบริการ
บริหารสานักงานในครัง้ นี้ จึงมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

1.13 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEI มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ค่าเช่าสานักงาน
ค่าเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน

1.64

2.09

ค่าเช่าค้างจ่าย

0.14

0.06

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557-2558 บริษ ัท ฯ เช่ า พื้น ที่ส านั ก งาน ณ
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี กับ TEI จานวน
2 ห้องในสัดส่วนพืน้ ที่ใช้สอยร้อยละ 58 ของจานวน
พื้นที่ท งั ้ หมด พร้อ มบริการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา
แม่บา้ น โทรศัพท์พน้ื ฐาน พนักงานรับโทรศัพท์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ TEI ได้เช่าพื้นที่สานักงานจานวน 2 ห้องนี้จาก
บริ ษ ัท สยามโปรดิ ว ส์ จ ากัด ในอัต ราค่ า เช่ า รวม
ค่าบริการห้องละ 90,300 บาทต่อเดือนและ 84,000

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข อง
บริ ษ ั ท ฯ และราคาค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส านั ก งานรวมถึ ง
ค่าบริการต่างๆ เกิดจากการปนั ส่วนตามพืน้ ที่ใช้สอยใน
กลุ่ ม บริษ ัท ซึ่ ง เรีย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ตามจริง
ดังนัน้ การเข้าทารายการนี้จงึ สมเหตุสมผลและเป็ นไป
ตามการด าเนิ น ธุร กิจ ปกติเ สมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รายได้จากค่าเช่าสานักงาน
รายได้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

-

0.03

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บาทต่อเดือน โดยค่าเช่าสานักงานและค่าบริการที่ TEI
เรียกเก็บกับบริษ ัท ฯ เป็ นค่า ใช้จ่า ยที่เกิดจากการป นั
ส่วนค่าเช่าสานักงาน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นตามจริง ตามสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของบริษทั ฯ
และ TEI ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 58 และร้อ ยละ 42
ตามลาดับ ทัง้ นี้ สัญ ญาเช่าและบริการได้ส้นิ สุดลงใน
เดือนตุลาคม 2558 และตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558
บริษทั ฯ ได้ท าสัญ ญาเช่าพื้นที่สานักงานและบริการนี้
กับบริษทั สยามโปรดิวส์ จากัด โดยตรง เป็ นระยะเวลา
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2560 และ TEI ได้เช่าพืน้ ที่สานักงานพร้อม
บริการต่างๆ จากบริษทั ฯ ตามสัดส่วนพืน้ ที่ใช้สอยของ
บริษทั ฯ และ TEI ในสัดส่วนร้อยละ 90 และร้อยละ 10
ตามลาดับ
สืบเนื่อ งจากบริษทั ฯ ได้ทาสัญ ญาเช่าพื้นที่สานักงาน
และบริการ ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี
กับ บริษทั สยามโปรดิว ส์ จ ากัด โดยตรงตัง้ แต่ เดือ น
พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป และ TEI ได้เช่าพืน้ ที่
สานัก งานในบริเ วณดัง กล่ า วจากบริษ ัท ฯ ในสัด ส่ว น
พืน้ ทีใ่ ช้สอยร้อยละ 10 ของจานวนพืน้ ที่ทงั ้ หมด พร้อม
บริก ารต่ า งๆ เช่ น ไฟฟ้ า ประปา แม่บ้ า น โทรศัพ ท์
พื้น ฐาน พนั ก งานรับ โทรศัพ ท์ เป็ น ต้ น โดยค่ า เช่ า
ส านั ก งานและค่ า บริ ก ารที่ บ ริ ษ ั ท ฯ เรี ย กเก็ บ เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการป นั ส่ ว นค่ า เช่ า ส านั ก งาน
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ น ไปเป็ น การให้เ ช่ า พื้น ที่
สานักงานแก่ TEI และราคาค่า เช่ าพื้น ที่ส านัก งาน
รวมถึงค่าบริการต่างๆ เกิดจากการปนั ส่วนตามพืน้ ที่ใช้
สอยบริษทั ฯ และ TEI ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริง ดังนัน้ การเข้าทารายการนี้ จึงสมเหตุสมผล
และไม่ได้ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ให้บริการบริหารสานักงาน
รายได้จากการให้บริการ

-

0.70

ลูกหนี้อ่นื

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
บริษทั ฯ ให้บริการบริหารสานักงานแก่ TEI ได้แก่ งาน
บัญชีและการเงิน กฏหมาย งานบุคคล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีอตั ราค่าบริการจานวน 59,000 บาท
ต่อเดือ น ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่
TEI ต้ อ งมีเ พื่อ ปฏิบ ัติง าน และขอบเขตงานการ
ให้บริการ และบวกอัตรากาไรส่วนเพิม่ ร้อยละ 20 ทัง้ นี้
ในปี 2558 ถึงเดือ นกุม ภาพันธ์ 2559 บริษทั ฯ ได้
ให้บ ริก ารบริห ารส านั ก งานแก่ TEI โดยมีอ ัต รา
ค่าบริการคงทีจ่ านวน 59,000 บาทต่อเดือน

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ น การให้ บ ริก ารบริ ห าร
ส านั ก งานแก่ บ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งที่มีก ารคิด ค่า บริก าร
อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ TEI ต้องมี
เพื่อปฏิบตั ิง าน และขอบเขตงานการให้บ ริการ ซึ่ง มี
อัตราค่าบริการคงที่ในทุกเดือ นอาจไม่ส ะท้อนต้นทุ น
การให้บ ริก ารที่แ ท้ จ ริง ของบริษ ัท ฯ ในส่ ว นของการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานและปริมาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา

ในปี 2559 ผู้บ ริห ารของบริษ ัท ฯ ได้ท บทวนการคิด
ค่าบริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
เห็น ว่า หลัก การคิด ค่ า บริก ารบริห ารส านัก งานในรู ป
แบบเดิมคืออ้างอิงจากเงินเดือนพนักงานของบริษทั ฯ ที่
เข้าปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งเป็ น
อัต ราค่ า บริก ารที่ม ีล ัก ษณะเท่ า กัน ทุ ก เดือ นอาจไม่
สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าไป
ปฏิบตั งิ านและปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุน้ี
ตัง้ แต่ เ ดื อ นมีน าคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ ป รับ เปลี่ ย น
หลักการคิดอัต ราค่าบริก ารบริห ารส านัก งานแก่ TEI
ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมมากยิ่ง ขึ้น โดยค านวณจากอัต รา
เงินเดือ นซึ่งปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงานของ
บริษ ัท ฯ ที่เ ข้า ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการให้บ ริก ารคูณ ด้ว ย
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ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติพจิ ารณาและอนุ มตั กิ าร
ปรับ เปลี่ย นการคิด อัต ราค่า บริก ารบริห ารส านัก งาน
โดยค านวณจากอัต ราเงิน เดือ นซึ่ง ป นั ส่ ว นเป็ น ราย
ชั ่วโมงของพนักงานของบริษทั ฯ ที่เข้าปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
การให้บ ริก ารคูณ ด้ว ยจ านวนชั ่วโมงการท างานของ
พนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุนการให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะ
บวกก าไรส่ ว นเพิ่ม อีก ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การ
ให้บ ริก าร ซึ่ง เป็ น การคิด อัต ราค่า บริก ารที่เ หมาะสม
เนื่ อ งจากอัต ราค่ า บริก ารดัง กล่ า วจะผัน แปรไปตาม
ปริมาณงานและเงินเดือนของพนักงานที่เพิม่ ขึ้นในแต่
ละปี ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนหลักการคานวณค่าบริการ
บริหารสานักงานในครัง้ นี้ จึงมีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนชั ่วโมงการท างานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การให้ บ ริก าร โดยอัต รา
ค่าบริการใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2559 เป็ นต้นไป

1.14 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ OSCAR มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ค่าใช้จา่ ยท่องเทีย่ วของบริษทั ฯ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

0.15

-

เจ้าหนี้อ่นื

0.15

-

-

0.01

ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
OSCAR ทดรองจ่ า ยค่ า ท่ อ งเที่ ย ว ที่จ ัด ขึ้น ประจ าปี
ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่พกั
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ จานวนรวม
ทัง้ สิน้ 146,968 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ น
ค่าใช้จ่า ยที่เรีย กเก็บตามจริง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ควรชาระเงินคืนให้แก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเมื่อ
ได้รบั แจ้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้ ทัง้ นี้ หาก
เกิ ด รายการเช่ น นี้ อี ก ในอนาคต บริ ษ ัท ฯ ควรเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยนี้โดยตรง
OSCAR ทดรองจ่า ยค่า ใช้จ่า ยเบ็ด เตล็ดในการท า การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อความ
กิจกรรมเพื่อสังคม รวมจานวน 13,281 บาท
คล่องตัวในการดาเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็ น
ค่าใช้จ่า ยที่เรีย กเก็บตามจริง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ควรชาระเงินคืนให้แก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเมื่อ
ได้รบั แจ้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้ ทัง้ นี้ หาก
เกิ ด รายการเช่ น นี้ อี ก ในอนาคต บริ ษ ัท ฯ ควรเป็ น
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

ค่าเช่าห้องชุด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

-

0.06

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

2,420 บาท

-

เงินมัดจา

4,000 บาท

8,000 บาท

ค่าเช่ารถยนต์
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

-

0.60

เจ้าหนี้การค้า

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าห้องชุดในอาคาร
โครงการเคหะชุ ม ชนร่ ม เกล้ า เพื่อ เป็ น สถานที่ เ ก็ บ
เอกสารของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
ค่าเช่า เดือ นละ 2,420 บาท ซึ่งราคาค่าเช่า ห้องชุ ด
เป็ นไปตามราคาตลาดและเทียบเคียงกับราคาเช่าห้อง
ชุดในบริเวณใกล้เคียง ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้
วางเงินประกันการเช่าห้องชุดจานวน 4,000 บาท
ในเดือนมกราคม 2558 บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าห้อง
ชุดในอาคารโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าอีกจานวน 1
ห้อ ง โดยมีร ะยะเวลาการเช่ า 2 ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 2,530 บาท ซึ่งราคาค่าเช่าห้องชุดเป็ นไปตาม
ราคาตลาดและเทียบเคียงกับราคาเช่าห้องชุดในบริเวณ
ใกล้เคียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วางเงินประกันการเช่าห้อง
ชุดจานวน 4,000 บาท
บริษทั ฯ เช่ารถยนต์จาก OSCAR ยี่ห้อ BMW รุ่น
Series 5 เพื่อใช้สนับสนุ นการดาเนินงานของบริษทั ฯ
โดยเป็ นรถยนต์สาหรับผูบ้ ริหาร มีอตั ราค่าเช่าจานวน
50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าต่อเดือนดังกล่าว
เป็ น อัต ราค่ า เช่ า ที่ ใ กล้ เ คีย งกับ ราคาตลาดส าหรับ
รถยนต์ยห่ี อ้ และรุน่ เดียวกัน
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยนี้โดยตรง
การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ
ของบริษทั ฯ เพื่อใช้หอ้ งชุดเป็ นสถานทีเ่ ก็บเอกสาร และ
ราคาค่าเช่ า เป็ น ราคาที่ใ กล้เ คีย งกับ ราคาตลาด และ
สามารถเที ย บเคี ย งกับ ราคาเช่ า ห้ อ งชุ ด ในบริเ วณ
ใกล้เคียง ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
บริษทั ฯ และราคาค่าเช่ารถยนต์จาก OSCAR เป็ น
ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดสาหรับรถยนต์ยห่ี ้อและ
รุ่น เดียวกัน ดัง นัน้ การท ารายการนี้ จึงสมเหตุ สมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ให้บริการบริหารสานักงาน
รายได้จากการให้บริการ

-

1.50

ลูกหนี้อ่นื

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ให้บริการบริหารสานักงานแก่ OSCAR ได้แก่
งานบัญ ชี แ ละการเงิ น กฏหมาย งานบุ ค คล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2558 บริษทั ฯ คิดอัตรา
ค่าบริการจานวน 145,000 บาทต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจาก
อัตราเงินเดือ นของพนักงานที่ OSCAR ต้อ งมีเพื่อ
ปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บ ริก าร และบวก
อัตรากาไรส่วนเพิม่ ร้อยละ 20 ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ฯ ได้ปรับอัตราค่าบริการลดลง
เป็ น 100,000 บาทต่อ เดือน เนื่องจากการลดลงของ
ขอบเขตการให้ บ ริ ก ารงานด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น
กฏหมาย งานบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นการให้ บ ริ ก ารบริ ห าร
ส านั ก งานแก่ บ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งที่มีก ารคิด ค่า บริก าร
อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ OSCAR ต้อง
มีเพื่อปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งมี
อัตราค่า บริการคงที่ในทุก เดือนอาจไม่สะท้อนต้นทุ น
การให้บ ริก ารที่แ ท้ จ ริง ของบริษ ัท ฯ ในส่ ว นของการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานและปริมาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา

ในปี 2559 ผู้บ ริห ารของบริษ ัท ฯ ได้ท บทวนการคิด
ค่าบริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง และ
เห็น ว่า หลัก การคิด ค่ า บริก ารบริห ารส านัก งานในรู ป
แบบเดิมคืออ้างอิงจากเงินเดือนพนักงานของบริษทั ฯ ที่
เข้าปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งเป็ น
อัต ราค่ า บริก ารที่ม ีล ัก ษณะเท่ า กัน ทุ ก เดือ นอาจไม่
สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าไป
ปฏิบตั งิ านและปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุน้ี
ตัง้ แต่ เ ดื อ นมีน าคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้ ป รับ เปลี่ ย น
หลั ก การคิ ด อั ต ราค่ า บริ ก ารบริ ห ารส านั ก งานแก่
OSCAR ใหม่ให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ โดยคานวณจาก
อัตราเงินเดือนซึ่งปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงาน
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ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติพจิ ารณาและอนุ มตั กิ าร
ปรับ เปลี่ย นการคิด อัต ราค่า บริก ารบริห ารส านัก งาน
โดยค านวณจากอัต ราเงิน เดือ นซึ่ ง ป นั ส่ ว นเป็ น ราย
ชั ่วโมงของพนักงานของบริษทั ฯ ที่เข้าปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
การให้บ ริก ารคูณ ด้ว ยจ านวนชั ่วโมงการท างานของ
พนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุนการให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะ
บวกก าไรส่ ว นเพิ่ม อีก ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การ
ให้บ ริก าร ซึ่งเป็ น การคิด อัต ราค่า บริก ารที่เ หมาะสม
เนื่ อ งจากอัต ราค่า บริก ารดัง กล่ า วจะผัน แปรไปตาม
ปริมาณงานและเงินเดือนของพนักงานที่เพิม่ ขึ้นในแต่
ละปี ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนหลักการคานวณค่าบริการ
บริหารสานักงานในครัง้ นี้ จงึ มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการคูณด้วย
จานวนชั ่วโมงการท างานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การให้ บ ริก าร โดยอัต รา
ค่าบริการใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2559 เป็ นต้นไป

1.15 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ODD มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ให้บริการบริหารสานักงาน
รายได้จากการให้บริการ

-

0.18

ลูกหนี้อ่นื

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ให้บริการบริหารสานักงานแก่ ODD ได้แก่
งานบัญ ชี แ ละการเงิ น กฏหมาย งานบุ ค คล และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมีอ ัต ราค่า บริก ารจ านวน
16,000 บาทต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ
พนักงานที่ ODD ต้องมีเพื่อปฏิบตั ิงาน และขอบเขต
งานการให้บริการ และบวกอัตรากาไรส่วนเพิม่ ร้อยละ
20 ทัง้ นี้ ในปี 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ฯ
ได้ให้บริการบริหารสานักงานแก่ ODD โดยมีอ ตั รา
ค่าบริการคงทีจ่ านวน 16,000 บาทต่อเดือน

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นการให้ บ ริ ก ารบริ ห าร
ส านั ก งานแก่ บ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งที่มีก ารคิด ค่า บริก าร
อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ ODD ต้องมี
เพื่อ ปฏิบ ัติง าน และขอบเขตงานการให้บ ริการ ซึ่ง มี
อัตราค่า บริการคงที่ในทุก เดือนอาจไม่สะท้อนต้นทุ น
การให้บ ริก ารที่แ ท้ จ ริง ของบริษ ัท ฯ ในส่ ว นของการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานและปริมาณงานในแต่ละ
ช่วงเวลา

ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2559
ในปี 2559 ผู้บ ริห ารของบริษ ัท ฯ ได้ท บทวนการคิด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติพจิ ารณาและอนุ มตั กิ าร
ค่าบริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้อง และ ปรับ เปลี่ย นการคิด อัต ราค่า บริก ารบริห ารส านัก งาน
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็น ว่ า หลัก การคิด ค่า บริก ารบริห ารส านั ก งานในรู ป
แบบเดิมคืออ้างอิงจากเงินเดือนพนักงานของบริษทั ฯ ที่
เข้าปฏิบตั ิงาน และขอบเขตงานการให้บริการ ซึ่งเป็ น
อัต ราค่ า บริก ารที่ ม ีล ัก ษณะเท่ า กัน ทุ ก เดือ นอาจไม่
สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงานที่เข้าไป
ปฏิบตั งิ านและปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุน้ี
ตัง้ แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2559 บริษ ัท ฯ ได้ ป รับ เปลี่ ย น
หลักการคิดอัตราค่าบริการบริหารสานักงานแก่ ODD
ใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมมากยิ่ง ขึ้น โดยค านวณจากอัต รา
เงินเดือ นซึ่งปนั ส่วนเป็ นรายชั ่วโมงของพนักงานของ
บริษ ัท ฯ ที่เ ข้า ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการให้บ ริก ารคูณ ด้ว ย
จานวนชั ่วโมงการท างานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุน
การให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิ่มอีก
ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การให้บ ริก าร โดยอัต รา
ค่าบริการใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2559 เป็ นต้นไป

โดยค านวณจากอัต ราเงิน เดือ นซึ่ง ป นั ส่ ว นเป็ น ราย
ชั ่วโมงของพนักงานของบริษทั ฯ ที่เข้าปฏิบตั หิ น้ าที่ใน
การให้บ ริก ารคูณ ด้ว ยจ านวนชั ่วโมงการท างานของ
พนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุนการให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะ
บวกก าไรส่ ว นเพิ่ม อีก ร้อ ยละ 20 จากต้ น ทุ น การ
ให้บ ริก าร ซึ่งเป็ น การคิด อัต ราค่า บริก ารที่เ หมาะสม
เนื่ อ งจากอัต ราค่า บริก ารดัง กล่ า วจะผัน แปรไปตาม
ปริมาณงานและเงินเดือนของพนักงานที่เพิม่ ขึ้นในแต่
ละปี ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนหลักการคานวณค่าบริการ
บริหารสานักงานในครัง้ นี้ จงึ มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
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1.16 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ ไทยศรีประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ค่าประกัน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

0.65

1.20

เจ้าหนี้อ่นื

0.65

0.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษ ัท ฯ ได้ ช าระค่ า เบี้ ย ประกัน ส าหรับ กรมธรรม์
ประกัน ภัย กับ ไทยศรีป ระกัน ภัย ได้ แ ก่ กรมธรรม์
ประกันภัยวิศวกรรมสาหรับโครงการฮอล์ลมาร์ค แจ้ง
วัฒ นะ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ความเสี่ย งภัย ทรัพ ย์สิน
สาหรับโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 1 และ
เฟส 2 กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม และอุบตั เิ หตุ
สาหรับพนักงาน ทัง้ นี้ ราคาค่าเบี้ยประกันที่บริษทั ฯ
ได้รบั เป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาที่ไ ทยศรีป ระกันภัย
ให้กบั ลูกค้ารายอื่น

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
บริษทั และราคาค่าเบี้ยประกันเป็ นราคาใกล้เคียงกับ
ราคาทีไ่ ทยศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น ดังนัน้ การ
ทารายการนี้จงึ สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทั ฯ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดนิ กับ อมตะ ซิต้ี โดยที่ดนิ มีเนื้อที่ทงั ้ หมด
13.32 ไร่ ราคา 2.90 ล้านบาทต่อไร่ รวมราคาทัง้ สิ้น
38.63 ล้านบาท ตัง้ อยู่ท่นี ิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีวตั ถุประสงค์ในการ
ซื้อ เพื่อ ก่อ สร้า งโรงงานส าเร็จรูป ให้เ ช่า โครงการที่ 2
โดยการชาระเงินแบ่งออกเป็ น 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1
ชาระเงินจานวน 19.32 ล้านบาท ณ วันที่ลงนามใน

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
บริ ษ ั ท ฯ และราคาซื้ อ ที่ ดิ น เป็ น ราคาที่ ส ามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

1.17 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ อมตะ ซิต้ี มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ซื้อที่ดนิ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี
ค่าทีด่ นิ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

19.31

-
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สัญ ญาจะซื้อ จะขาย และงวดที่ 2 ชาระเงินจ านวน
19.31 ล้านบาท ณ วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ในปี
2557 ทัง้ นี้ ราคาซื้อที่ดนิ จานวน 2.90 ล้านบาทต่อไร่
เป็ น ราคาที่ ส ามารถเที ย บเคีย งได้ ก ับ ราคาตลาดที่
2.60-2.90 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งเป็ นราคาที่บริษทั ฯ ได้ทา
การส ารวจการขายที่ดิน ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่น ใน
บริเวณใกล้เคียง

1.18 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ อมตะ วอเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
0.05

0.08

3,895 บาท

0.01

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 และปี 2558 บริษทั ฯ ชาระเงินค่าน้ าและค่า
บ ารุ ง รัก ษามิเ ตอร์น้ า ให้แ ก่ อมตะ วอเตอร์ ส าหรับ
โรงง านส าเร็ จ รู ป ให้ เ ช่ าที่ ย ั ง ไม่ มี ผู้ เ ช่ าในนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จานวนเงินรวม 53,457 บาท
และ 84,982 บาท ตามลาดับ ซึ่งรูปแบบการคิดค่าน้ าที่
อมตะ วอเตอร์ คิดกับบริษทั ฯ เป็ นรูปแบบเดียวกันกับ
ที่ อมตะ วอเตอร์ คิ ด กั บ บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
บริษ ัท ฯ และการคิด ค่ า สาธารณู ป โภคเป็ น รู ป แบบ
เดียวกันกับที่ อมตะ วอเตอร์ คิดกับบุคคลอื่นที่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนัน้ การทารายการนี้จึง
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
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1.19 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ อมตะ ฟาซิลติ ้ี มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าส่วนกลางในนิคมอมตะ ซิต้ี
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
0.41

0.40

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 และปี 2558 บริษทั ฯ ชาระเงินค่าส่วนกลาง
และค่าบารุงรักษาสาหรับพื้นที่โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะ ซิ ต้ี จ านวนเงิ น รวม
411,404 บาท และ 401,588 บาท ตามลาดับ ซึ่ง
รูปแบบการคิดค่า ส่วนกลางที่ อมตะ ฟาซิลิต้ี คิดกับ
บริษทั ฯ เป็ นรูปแบบเดียวกันกับที่ อมตะ ฟาซิลิต้ี คิด
กับบุคคลอื่นทีอ่ ยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
บริษทั ฯ และการคิดค่าส่ วนกลางเป็ นรูปแบบเดียวกัน
กับ ที่ อมตะ ฟาซิ ลิ ต้ี คิ ด กับ บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมเดีย วกัน ดัง นั ้น การท ารายการนี้ จึ ง
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษ ัท ฯ ได้ท ดรองจ่ า ยค่ า เดิน ทาง ค่า ที่พ ัก และค่ า
รั บ รองต่ า งๆ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารจาก TEEL จ านวน
346,500 บาท ซึ่ง บริษ ัท ฯ ได้เ รีย กเก็บ ค่ า ใช้จ่ า ย
ดังกล่าวกับ TEEL ตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

การทดรองจ่ายของบริษทั ฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด รายการทดรองจ่า ยเช่ น นี้ ใ น
อนาคต บริษทั ฯ ควรเร่งดาเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
นี้ โ ดยทั น ที ดั ง นั ้ น กา รท า ราย กา รดั ง กล่ า วจึ ง
สมเหตุสมผล
การทารายการดังกล่าวเกิดขึน้ เพื่อความคล่องตัวในการ
ด าเนิ น การของกลุ่ ม บริษ ัท ฯ อย่า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด
รายการทดรองจ่า ยเช่น นี้ ในอนาคต บริษทั ฯ ควรรีบ
ดาเนิ นการช าระเงิน ค่า ใช้จ่ายนี้ แ ก่บ ริษทั ที่เ กี่ย วข้อ ง

1.20 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEEL มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ทดรองจ่ายใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
-

0.35

ทดรองจ่ายค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

-

4,034 บาท

เจ้าหนี้อ่นื

-

-

TEEL ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทาเสื้อให้แก่
พนัก งานของบริษทั ฯ ที่เ ข้า ร่ว มประชุ ม ประจ าปี ข อง
บริษทั ในกลุ่ม TEE จานวน 4,034 บาท ซึ่ง TEEL ได้
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษทั ฯ ตามค่าใช้จ่ายที่
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เกิดขึน้ จริง

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
เงินกูย้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

249.98
262.93
(232.37)
2.98
283.52

283.52
84.22
(309.57)
(0.53)
57.64

16.97
11.33

6.88
3.27

ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้กู้ยมื เงินจาก TEEL
จ านวนรวม 262.93
ล้ า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุน เวีย นส าหรับ ธุร กิจ ของบริษ ัท ฯ และได้ช าระคืน
เงินกู้บางส่วนจานวน 232.37 ล้านบาท โดยการกู้ยมื
เงินมีอ ตั ราดอกเบี้ยร้อ ยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มหี ลักทรัพย์ค้า
ประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อ บริษทั ฯ มีกระแสเงิน
สดเพียงพอ
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้กู้เงินเพิม่ จาก TEEL จานวน
84.22 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อย
ละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร
พาณิชย์ ไม่ม ีหลักทรัพย์ค้าประกันและมีกาหนดชาระ
คืนเมื่อบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ อีกทัง้ บริษทั ฯ
ชาระคืนเงินกูบ้ างส่วนจานวน 309.57 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื
คงเหลือจานวน 57.64 ล้านบาท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โ ด ย ทั น ที ดั ง นั ้ น ก า ร ท า ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง
สมเหตุสมผล
การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ในการดาเนิ น ธุรกิจของบริษ ัท ฯ โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ เ งิ น จ า ก ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ จึ ง เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1.21 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEED มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ขายห้องชุด
รายได้จากการขาย

ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
49.39

0.96

-

1.67

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษ ัท ฯ ขายห้อ งชุด จ านวน 3 ยูนิ ต ของโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ ให้แก่ TEED ซึ่งห้องชุดทัง้ 3 ยูนิต
เป็ นห้องชุดขนาด 300.88 ตารางเมตร 144.67 ตาราง
เมตร และ 144.78 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยตารางเมตร
ละ 93,000 บาท รวมมูลค่าการขายทัง้ สิน้ 49.39 ล้าน
บาท ราคาขายต่อตารางเมตรเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่
บุ ค คลภายนอก และเป็ น ราคาที่ ใ กล้ เ คีย งกับ ราคา
ประเมินที่ตารางเมตรละ 93,608 บาท ซึ่งเป็ นราคา
ประเมินสินทรัพย์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดย
บริษทั ยูเค แวลูเอชั ่น แอนด์ เอเจนซี่ จากัด (ผูป้ ระเมิน
หลั ก คื อ นางอุ ด มศรี นาที ก าญจนลาภ) ด้ ว ยวิ ธี
เปรียบเทียบกับข้อ มูลตลาด (Market Comparison)
ทัง้ นี้ การทาธุรกรรมทางการค้านี้เป็ นการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ โดยมีก ารก าหนดราคาขายและเงื่อ นไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ น รายการธุ ร กิจ ปกติข อง
บริษทั ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารมีสทิ ธิซ้ือ
ห้องชุดจากโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ได้ ทัง้ นี้ ราคาขายห้องชุดเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคา
ตลาดซึ่ ง สามารถเที ย บเคีย งได้ ก ับ ราคาขายให้ แ ก่
บุ ค คลภายนอก และเป็ น ราคาที่ใ กล้เ คีย งกับ ราคาที่
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ดังนัน้ การทารายการนี้จงึ
มีความสมเหตุสมผล

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) เป็ นผู้
ตรวจสอบบัญ ชีข องบริษทั ฯ ส าหรับ รอบปี บญ
ั ชี 1
มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคมของทุกปี (รอบปี บญ
ั ชีของ
กลุ่มบริษทั TEE ในประเทศสิงคโปร์) เนื่องจากกลุ่ม
บริษทั TEE ในประเทศสิงคโปร์ต้องจัดทางบการเงิน

การทดรองจ่ายของบริษทั ฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด รายการทดรองจ่า ยเช่ น นี้ ใ น
อนาคต บริษทั ฯ ควรเร่ งดาเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
นี้ โ ดยทั น ที ดั ง นั ้ น กา รท า ราย กา รดั ง กล่ า วจึ ง
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม จึงว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีส่วนของ สมเหตุสมผล
บริษทั ฯ ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้อง TEED เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมด
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ท ดรองจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีรวมถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 0.96 ล้านบาท
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว TEED ได้ชาระเงินคืนค่าใช้จ่ายนี้
แก่บริษทั ฯ เรียบร้อยแล้ว
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีรวมถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 1.67 ล้านบาท
ทดรองจ่ายค่าเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

-

0.26

เจ้าหนี้อ่นื

-

0.29

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
เงินกูย้ มื ปลายงวด

28.57
28.57

28.57
28.57

TEED ทดรองจ่า ยค่าเดิน ทางไปต่ า งประเทศของ การทดรองจ่ายของบริษทั ฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อ
กรรมการและผู้ บ ริห ารของบริษ ัท ฯ และค่ า ใช้ จ่ า ย ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จานวน 260,701 บาท
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด รายการทดรองจ่า ยเช่ น นี้ ใ น
อนาคต บริษ ัทฯ ควรเร่ง ดาเนิ นการช าระเงิน คืน โดย
ทันที ดังนัน้ การทารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล
บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื เงินจาก TEED ยอดยกมาจากปี
2556 จานวนรวม 28.57 ล้านบาท จุดประสงค์ของการ
กูย้ มื เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียง
กับ อัต ราดอกเบี้ ย เงิน กู้ จ ากธนาคารพาณิ ช ย์ ไม่ มี
หลักทรัพย์ค้าประกันและมีกาหนดชาระคืนเมื่อ บริษทั ฯ
มีกระแสเงินสดเพียงพอ
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การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ในการดาเนิ น ธุรกิจของบริษ ัท ฯ โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ เ งิ น จ า ก ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ จึ ง เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
2.00
2.00
3.28
5.25

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินกู้คงเหลือ
จานวน 28.57 ล้านบาท

1.22 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับ TEER มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
เงินให้กยู้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
เงินให้กยู้ มื ปลายงวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ ค้างรับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
35.28
(35.28)
-

-

0.43
1.00

1.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 บริษทั ฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ TEER จานวน การท ารายการให้เ งิน กู้ ยืม แก่ บ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน
35.28 ล้านบาท โดยการกู้ยมื เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อย จะต้องไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต
ละ 3 ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อ ทวงถาม ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ร ับ ช าระคืน เงิน กู้ ท ัง้
จานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีดอกเบี้ยค้างรับ
จานวน 1.00 ล้านบาท
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2. รายการระหว่างกันกับบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“CTIC”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย สาหรับงวดบัญชีปี 2557 และงวดบัญชีปี 2558 รายละเอียดดังนี้
2.1 CTIC มีรายการระหว่างกันกับ CTHS มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
เงิน ทดรองจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการ
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

-

0.12

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CTHS ทดรองจ่า ยค่าใช้จ่า ยเกี่ย วกับการด าเนิ น งาน
ส าหรับ โครงการชี ว าทั ย อิ น เตอร์ เ ชนจ์ จ านวน
122,057 บาท ซึ่ง CTHS ได้เ รีย กเก็บ ค่า ใช้จ่า ย
ดังกล่าวตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ เ กิ ด ขึ้น เพื่ อ
สนับ สนุ น ธุร กิจของ CTIC สาหรับ การขายห้อ งชุ ด
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการท ารายการนี้ CTHS ได้ เ รีย กเก็บ กับ CTIC
ตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง ดังนัน้ การทารายการนี้
จึงสมเหตุสมผล

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ CTIC โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ที่ CTIC ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้
เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ CTIC

2.2 CTIC มีรายการระหว่างกันกับชาติชวี ะ มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
เงินกูย้ มื ปลายงวด

21.42
21.42

21.42
21.42

ในระหว่างปี 2557 CTIC ได้กู้ยมื เงินจากชาติชีวะ
จ านวน 21.42 ล้ า นบาท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย น
ส าหรับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท โดยการกู้ ยื ม เงิ น มี อ ัต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากธนาคารพาณิชย์ ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน และมี
กาหนดชาระคืนเมื่อบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

0.94
0.94

1.50
2.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CTIC มียอดเงินกู้ยืม
คงเหลือจานวน 21.42 ล้านบาท
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2.3 CTIC มีรายการระหว่างกันกับ TEEL มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
เงินกูย้ มื ปลายงวด

20.63
(0.59)
20.04

20.04
(2.13)
0.54
18.45

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

0.91
0.91

1.29
2.23

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี CTIC ได้กู้ยมื เงินจาก TEEL จานวน
20.63 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจ
ของบริษทั โดยการกู้ยืมเงินมีอ ตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7
ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์
ไม่ม ีหลักทรัพ ย์ค้าประกัน และมีกาหนดชาระคืน เมื่อ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอ

การท ารายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นและเป็ นการเสริ ม สภาพคล่ อ งซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ CTIC โดยอัต รา
ดอกเบีย้ ที่ CTIC ได้รบั ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้
เงินจากธนาคารพาณิชย์ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ CTIC

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CTIC มียอดเงินกู้ยืม
คงเหลือจานวน 18.45 ล้านบาท

2.4 CTIC มีรายการระหว่างกันกับ TEED มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ทดลองจ่ายค่าตอบแทนบัญชี
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
0.30

0.70

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (“ผูส้ อบบัญชี”) เป็ นผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับรอบปี 1 มิถุนายน
2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 (รอบปี บญ
ั ชีของกลุ่ม
บริษ ัท ในประเทศสิง คโปร์) เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริษ ัท ใน
ประเทศสิง คโปร์ต้อ งจัดท างบการเงิน รวม จึงว่า จ้า ง
ผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีส่วนของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ได้ทดรองจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในส่วนนี้
จานวน 700,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว TEEL จะ

การทดรองจ่ายของบริษ ทั ฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้น เพื่อ
ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ เกิด รายการทดรองจ่า ยเช่ น นี้ ใ น
อนาคต บริษทั ฯ ควรเร่งดาเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
นี้ โ ดยทั น ที ดั ง นั ้ น กา รท า ราย กา รดั ง กล่ า วจึ ง
สมเหตุสมผล
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็ นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมด

2.5 CTIC มีรายการระหว่างกันกับ ไทยศรีประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะรายการ
ค่าประกัน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
เจ้าหนี้อ่นื

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ม.ค. - ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
0.60

0.49

-

0.19

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

CTIC ได้ชาระค่าเบี้ยประกันภัยกับไทยศรีประกันภัย
ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยวิศวกรรม สาหรับโครงการ
ชีว าทัย อิน เตอร์เ ชนจ์ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ส าหรับ
ส านั ก งานขายโครงการชี ว าทั ย อิ น เตอร์ เ ชนจ์
กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ความเสี่ ย งทรัพ ย์ สิ น ส าหรับ
โครงการฮอลล์ม าร์ค งามวงศ์วาน ทัง้ นี้ ราคาค่าเบี้ย
ประกันที่ CTIC ได้รบั เป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาที่ไทย
ศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น

การทารายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นธุรกิจของ
CTIC และราคาค่าเบี้ย ประกัน เป็ น ราคาใกล้เ คีย งกับ
ราคาทีไ่ ทยศรีประกันภัยให้กบั ลูกค้ารายอื่น ดังนัน้ การ
ทารายการนี้จงึ สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของ CTIC
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พจิ ารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ
่
จากฝายบริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ สอบทานข้อมูลตามทีร่ ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบ่งการทารายการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม ทีบ่ ริษทั ฯ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
ธุรกิจ ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็ น สมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่
อย่างใด โดยราคาขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดเป็ นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การซือ้ ทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี การ
เช่ารถยนต์ การชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง เป็ นต้น ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีม่ คี วาม
จาเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การให้บริการบริหาร
จัดการ การรับความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันดังกล่าว
และมีค วามเห็น ว่าเป็ น รายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็ น และสมเหตุ สมผล และไม่ทาให้ บริษัท ฯ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ
มีความเห็นว่ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิดขึ้นอีกใน
อนาคต
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มมี ติกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการ
ทารายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อ งกันเพื่อให้การทารายการ
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบัง คับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทัวไป
่ และการทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ให้มหี ลักการ
ดังนี้
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายอสังหาริมทรัพย์ (เช่น ห้อง
ชุดโครงการคอนโดมิเนียม) การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง เป็ น

หน้า 229

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ต้น จะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าและราคาทีเ่ ป็ นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบั การ
ทารายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลทัวไป
่ หรือการทารายการระหว่างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บุคคลทัวไป
่ หรือการทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดย
ได้อนุมตั ใิ นหลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้ มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกันด้วย
อานาจต่ อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้ ฝ่ า ยบริห ารของบริษัท ฯ สามารถด าเนิ น การได้ต ามปกติภ ายใต้ ห ลัก การที่ท าง
คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ และจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงกัน
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณาและให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ ความจ าเป็ น ในการเข้า ท ารายการและความ
เหมาะสมด้า นราคาของรายการนัน้ ๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มผี ู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือ ผู้ต รวจสอบบัญ ชีเ ป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และหากหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ (แบบ
56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุ นธุร กิจปกติทจ่ี ะเกิดขึน้ ต่อเนื่องใน
อนาคตได้แก่ การเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน การให้บริการบริหารจัดการ การชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลาง
การเช่ารถยนต์ การเช่าห้องชุด การชาระค่าประกันภัย การรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลหรือบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ การทารายการระหว่างกันดังกล่าวจะเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าโดยทัวไป
่ มีเงื่อนไขการค้า
ปกติและสามารถอ้างอิงได้กบั เงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ ทากับบุคคลภายนอก เช่น
- การขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จะเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้ าเช่นเดียวกับที่
บริษทั ฯ ให้แก่ลกู ค้ารายอื่น รวมถึงสิทธิในการได้รบั ส่วนลดจะเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ
- การกูย้ มื เงินจากบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง อัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะเป็ นอัตราดอกเบี้ยทีใ่ กล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิชย์
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- การให้บริการบริหารจัดการสานักงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง คิดอัตราค่าบริการบริหารสานักงานจากอัตรา
เงินเดือนซึ่งปนั ส่วนเป็ นรายชัวโมงของพนั
่
กงานของบริษัทฯ ที่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริการคูณด้วย
จานวนชัวโมงการท
่
างานของพนักงานนัน้ ๆ (“ต้นทุนการให้บริการ”) และบริษทั ฯ จะบวกกาไรส่วนเพิม่ อีก
ร้อยละ 20 จากต้นทุนการให้บริการ
- การเข้าทารายการอื่นๆ ซึง่ มีราคาหรือค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขทางการค้าทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั ราคา
ตลาด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทารายการทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามธุรกิจปกติท่ี
อาจเกิด ขึ้น ในอนาคต บริษัท ฯ จะจัด ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเข้า มาสอบทานความจ าเป็ น และความ
สมเหตุสมผลของการเข้าทารายการนัน้ ก่อนการเข้าทารายการระหว่างกันทุกครัง้
หากบริษทั ฯ ประสงค์ทจ่ี ะเข้าทารายการเกีย่ วโยงกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัท ฯ จะปฎิบตั ิตามนโยบายและขัน้ ตอนที่ไ ด้ก ล่าวไว้อ ย่า ง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ ๆ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดาเนินการให้มบี ุคคลผูม้ คี วามรู้
ความชานาญพิเศษ เช่น ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูต้ รวจสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ
จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะ
ปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสังหรื
่ อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท ฯ (แบบ 56-2) ตามหลัก เกณฑ์และกฎหมายว่ าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
งบการเงิ น
ชื่อผูส้ อบบัญชี
งบการเงิน
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ และ
งบการเงินรวม
บริษทั ฯ และ
งบการเงินรวม

รอบบัญชี
รอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555
รอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
รอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
รอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558

ชื่อผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ทะเบียนเลขที่ 4521
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ทะเบียนเลขที่ 4521
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ทะเบียนเลขที่ 4521
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ทะเบียนเลขที่ 4521

บริษทั ผู้สอบบัญชี
บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น
1 มกราคม 2556
ล้านบาท ร้อยละ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจาการซื้อทีด่ นิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินประกันผลงานผูร้ บั เหมาค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

59.44
10.87
0.71
704.45
0.00
0.00
0.00
1.82
777.29

4.96
0.91
0.06
58.76
0.00
0.00
0.00
0.15
64.84

76.44
6.38
87.03
7.26
253.63 21.16
0.18
0.02
0.06
0.01
4.16
0.35
421.50 35.16
1,198.79 100.00

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

98.23
4.92
0.13
763.86
72.00
0.00
0.00
7.15
946.30

8.18
108.89
0.41
4.33
0.01
1.28
63.59 1,489.12
5.99
0.00
0.00
80.90
0.00
0.00
0.60
6.26
78.78 1,690.78

78.00
6.49
168.28 14.01
7.19
0.60
0.00
0.00
0.36
0.03
1.11
0.09
254.95 21.22
1,201.25 100.00

34.71
290.03
14.12
0.00
0.78
17.77
357.40
2,048.19

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ

5.32
73.58
0.21
9.86
0.06
0.00
72.70 1,841.03
0.00
0.00
3.95
35.26
0.00
47.45
0.31
9.98
82.55 2,017.15

3.12
0.42
0.00
78.18
0.00
1.50
2.01
0.42
85.65

1.69
34.51
1.47
14.16 278.73 11.84
0.69
14.46
0.61
0.00
3.93
0.17
0.04
0.74
0.03
0.87
5.46
0.23
17.45 337.84 14.35
100.00 2,354.98 100.00

0.00
95.76
30.74

0.00
7.99
2.56

0.00
107.40
29.05

0.00
8.94
2.42

48.83
121.20
23.27

2.38
5.92
1.14

544.35
150.75
29.71

23.12
6.40
1.26

22.04
41.00

1.84
3.42

164.84
117.30

13.72
9.76

495.28
48.96

24.18
2.39

320.42
47.37

13.61
2.01

0.00

0.00

58.30

4.85

28.57

1.39

28.57

1.21

0.00
1.38
22.10
3.20
216.23

0.00
0.12
1.84
0.27
18.04

0.03
1.04
56.56
1.07
535.59

0.00
0.09
4.71
0.09
44.59

0.00
7.57
106.14
3.11
882.93

0.00
0.00
0.37
4.31
5.18
86.32
0.15
2.68
43.11 1,214.48

0.00
0.18
3.67
0.11
51.57
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74
1 มกราคม 2556
ล้านบาท ร้อยละ
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ เบีย้ ปรับตามสัญญาซื้อขายโครงการ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ

567.33

47.33

89.59

7.46

384.58

18.78

393.95

16.73

166.71
1.53
0.00
0.00
0.23
735.80
952.03

13.91
0.13
0.00
0.00
0.02
61.38
79.42

259.92
0.30
2.81
0.33
0.00
352.95
888.54

21.64
0.03
0.23
0.03
0.00
29.38
73.97

422.78
0.90
0.00
1.09
0.00
809.34
1,692.27

20.64
0.04
0.00
0.05
0.00
39.51
82.62

57.64
1.66
0.00
0.12
0.00
453.37
1,667.85

2.45
0.07
0.00
0.005
0.00
19.25
70.82

200.00 16.68 240.00 19.98
200.00 16.68 240.00 19.98
46.76
3.90 72.70
6.05
246.76 20.58 312.70 26.03
1,198.79 100.00 1,201.25 100.00
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240.00 11.72
240.00 11.72
115.92
5.66
355.92 17.38
2,048.19 100.00

905.00 38.43
488.00 20.72
199.13
8.46
687.13 29.18
2,354.98 100.00

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ1
2

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที ่
เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติ
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการ
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
กาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุน
ในการร่วมค้าค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
และค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและ
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน3
กาไรสุทธิสาหรับปี

งบการเงินรวม
ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

349.18

77.56

647.57

98.02

413.29

91.88

1,401.58

98.02

349.18

77.56

647.57

98.02

310.13

75.04

1,401.58

98.02
0.00
0.95
0.00
0.00
0.00
0.03
1.01
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
95.21 21.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.04
5.61
1.25
450.21 100.00

0.00
0.00
5.45
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4.02
0.61
1.70
0.26
1.93
0.29
660.68 100.00

103.16 24.96
0.00
14.52
3.23
13.54
0.00
0.00
0.00
4.61
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1.16
0.26
0.42
16.22
3.61
14.40
449.81 100.00 1,429.94

205.19
0.00
53.26
80.34
65.04
403.83

45.58
0.00
11.83
17.84
14.45
89.70

447.70
3.28
0.00
75.13
77.48
603.60

67.76
0.50
0.00
11.37
11.73
91.36

254.26
4.88
0.00
37.10
68.36
364.60

56.53
1.09
0.00
8.25
15.20
81.06

1,010.66
10.78
0.00
138.68
109.04
1,269.15

70.68
0.75
0.00
9.70
7.63
88.76

46.37
0.33

10.30
0.07

57.08
1.56

8.64
0.24

85.20
1.70

18.94
0.38

160.78
(0.20)

11.24
(0.01)

46.70
(22.16)
24.54
(4.93)
19.61

10.37
(4.92)
5.45
(1.09)
4.36

58.65
(24.54)
34.11
(8.16)
25.95

8.88
(3.71)
5.16
(1.24)
3.93

86.91
(30.81)
56.09
(12.88)
43.21

19.32
(6.85)
12.47
(2.86)
9.61

160.59
(57.81)
102.78
(19.56)
83.22

11.23
(4.04)
7.19
(1.37)
5.82

0.00
19.61

0.00
4.36

0.00
25.95

0.00
3.93

0.00
43.21

0.00
9.61

0.00
83.22

0.00
5.82

0.10

0.13

0.18

0.25

หมายเหตุ 1. บริษทั ฯ ได้จดั ทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีป่ รับปรุงรายการขายห้องชุดให้แก่บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และ
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เปิดเผยในส่วนที่ 2.4.16
2. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
3. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั
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งบกระแสเงิ นสด
ปี 2556
ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
โอนกลับประมาณการหนี้สนิ เบีย้ ปรับตามสัญญาซื้อขายโครงการ
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจาการซื้อทีด่ นิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินประกันผลงานผูร้ บั เหมาค้างจ่าย
เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
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งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
ล้านบาท
ล้านบาท

34.11

56.09

102.78

446.48
5.77
(4.02)
(1.56)
6.04
7.37
0.00
0.13
0.00
(1.70)
24.26
516.88

253.60
13.06
0.00
(1.70)
0.00
(3.45)
0.59
0.00
(2.81)
(1.16)
31.78
346.01

1,009.10
23.42
0.00
0.20
1.99
0.35
0.76
3.65
0.00
(0.42)
57.29
1,199.12

1.39
(2.13)
0.57
(278.44)
0.00
0.00
(7.09)
3.57

(1.23)
2.69
(1.15)
(356.38)
(66.07)
0.00
1.63
(17.40)

(1.10)
(5.45)
1.28
(1,322.30)
45.64
(30.92)
(1.93)
(4.21)

29.51
(16.63)
(1.69)
1.80
(0.74)
246.99
(7.09)
239.90

(56.76)
54.97
(10.23)
3.54
1.99
(98.40)
(6.01)
(104.42)

(0.05)
43.29
6.44
(19.82)
(0.43)
(90.43)
(29.18)
(119.62)

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ปี 2556
ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อธุรกิจ
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน อุปกรณ์ และสินทรพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
จ่ายดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
บวก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันทีไ่ ด้มา
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันทีจ่ าหน่าย
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

งบการเงินรวม
ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2558
ล้านบาท

(72.00)
(68.59)
0.00
0.00
0.02
(85.38)
0.55
(225.41)

72.00
0.00
(565.24)
45.00
0.00
(139.90)
0.30
(589.27)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(18.39)
1.44
(16.96)

0.00
126.96
163.06
(437.98)
195.99
40.00
(48.63)
39.40
53.89
59.44
0.45
(15.55)
98.23

48.83
(67.71)
136.11
(153.80)
779.22
0.00
(38.31)
704.35
10.66
98.23
0.00
0.00
108.89

500.00
(2.13)
(364.61)
(925.04)
759.55
248.00
(114.52)
101.26
(35.32)
108.89
0.00
0.00
73.58

หมายเหตุ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly
Accountable Entities) ดังนัน้ จึงไม่มกี ารจัดทางบกระแสเงินสด
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด4
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น4
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร4
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ 4
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน4
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ 4
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล5

หน่วย

ปี 2555

งบการเงินรวม
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

3.59
0.31
n/a
37.31
9.65
1.07
335.92
5.37
67.06
278.51

1.77
0.19
0.64
100.62
3.58
1.30
227.24
11.63
30.96
249.86

1.91
0.12
(0.15)
801.15
0.45
0.68
527.88
4.84
74.45
453.88

1.66
0.06
(0.11)
2,972.93
0.12
1.15
313.49
11.87
30.34
283.27

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

41.84
10.43
n/a
n/a
4.36
7.95

30.94
8.74
0.612
420.25
3.93
9.28

39.43
19.92
1.023
(122.55)
9.61
12.93

27.82
11.36
n/a
(74.40)
5.82
15.96

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

1.64
23.21
0.38

2.16
21.80
0.55

2.66
453.47
0.28

3.78
667.12
0.65

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

3.86
n/a
n/a
n/a
0.00

2.84
11.18
0.41
11.10
0.00

4.75
(2.10)
(0.12)
1.77
0.00

2.43
(0.58)
(0.13)
2.17
0.00

หมายเหตุ:
1. สินค้าคงเหลือของบริษทั ฯ คือ ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. กาไรอื่นในปี 2556 คือกาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อย
3. กาไรอื่นในปี 2557 คือกาไรจากการต่อรองราคาซือ้
4. ไม่มกี ารคานวณอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ในปี 2555 เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทางบกระแสเงินสดในปี ดงั กล่าว
5. บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลในปี 2555-2558
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

1 และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร
กำรวิ เครำะห์
คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
ภำพรวมของกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ปจั จุบนั บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมทัง้
ประเภทอาคารสูง (High Rise) และอาคารเตีย้ (Low Rise) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ เน้นทาเล
ที่ตงั ้ ในแนวถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วนหรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
ปจั จุบนั และแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ
และโอกาสทางธุรกิจจากนักลงทุนหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางทีม่ คี วามต้องการ
สร้างโรงงาน แต่ยงั ไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษทั ฯ จึงพัฒนาโครงการ
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ปจั จุบนั โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของ
บริษทั ฯ ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2555-2557 จานวน 450.21 ล้านบาท 660.68 ล้านบาท และ 449.81 ล้านบาท
ตามลาดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียว และรับรูร้ ายได้
จากการให้บริการบาบัดน้ าเสียจากบริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด (“GETCO”) ซึง่ เป็ น
บริษัท ย่ อ ย รายได้ใ นปี 2556 เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เริ่ม รับ รู้ร ายได้จ ากโครงการ
คอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมกรรมสิทธิให้
์ แก่ผู้
ซือ้ และรับรูร้ ายได้ในเดือนกรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556
จานวน 461.49 ล้านบาท อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเริม่ รับรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built
Factories) ในปี 2556 จานวน 5.45 ล้านบาท รายได้ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ
ไม่ได้รบั รูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม
เดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557
จานวน 141.26 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย รามคาแหงซึ่งบริษทั ฯ รับรู้รายได้ ในปี 2557 จานวน 272.04
ล้านบาท บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมในปี 2555-2557 จานวน 258.46 ล้านบาท 450.98 ล้านบาท และ 259.14 ล้าน
บาท ตามลาดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2557 จานวน 185.94 ล้านบาท 202.05 ล้านบาท
และ 168.67 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 41.84 ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 39.43 ตามลาดับ
ทัง้ นี้ จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2557 จานวน 19.61 ล้านบาท
25.95 ล้านบาท และ 43.21 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.36 ร้อยละ 3.93 และร้อยละ
9.61 ตามลาดับ โดยอัตรากาไรสุทธิในปี 2557 สูงกว่าปี ก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2557 บริษทั ฯ ขายห้องชุด
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื ชาติชวี ะ และ TEE Development Pte.
Ltd. (“TEED”) รวมจานวน 101.23 ล้านบาท โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ
และอยู่ชนั ้ บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการซึ่ง
บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 จึงทาให้อตั รากาไรสุทธิโดยรวมของปี
2557 สูงขึน้ ตาม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 1,429.94 ล้านบาท ซึง่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเริม่ รับรูร้ ายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการโดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
จานวน 529.68 ล้านบาท โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 249.04 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย
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อินเตอร์เชนจ์ จานวน 344.02 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิม
ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 274.09 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ จานวน 4.75 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปอีกจานวน 13.54 ล้านบาท รวมถึง
บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ทีส่ าคัญ ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 3.39 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ
บริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 4.64 ล้านบาท เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมจานวน 1,021.44
ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.82
และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.82 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มี
อัตรากาไรสุทธิทล่ี ดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งาม
วงศ์วาน สูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ได้ซอ้ื สินทรัพย์จากผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย
ซึ่ง ณ วัน ที่ซ้อื สินทรัพย์ โครงการนี้ ได้ดาเนิ นการก่ อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 โดยโครงการ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีบ ริษั ท ฯ ซื้อ มาและน ามาพัฒ นาต่ อ เพื่อ ขายจะมี อ ัต ราก าไรขัน้ ต้ น ที่ต่ า กว่ า โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองตัง้ แต่เริม่ แรก อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ จากการส่งเสริมการ
ขายโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐานเงินเดือนและการเพิม่ จานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตของธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,198.79 ล้านบาท 1,201.25 ล้านบาท 2,048.19
ล้านบาท และ 2,354.98 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์ท่สี าคัญประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวม
จานวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท 1,692.27 ล้านบาท และ 1,667.85 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ที่
สาคัญประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินมัดจาและรับล่วงหน้า
จากลูกค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษัทฯ มี
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 246.76 ล้านบาท 312.70 ล้านบาท 355.92 ล้านบาท และ 687.13 ล้านบาท
กำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั
ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด
(“GETCO”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่บริษทั ชาติชวี ะ จากัด (“ชาติชวี ะ”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และ TEE Resources Pte. Ltd. (“TEER”) ซึง่ เป็ นบริษทั ในกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ของ
บริษทั ฯ (TEER เป็ นบริษทั ย่อยของ TEE International Limited (“TEEL”)) การขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ น การ
ปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ GETCO มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่
จาหน่ ายกิจการจานวน 235.98 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ขายเงินลงทุนของ GETCO ในราคา 240.00 ล้านบาท
ราคาขายเงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่าทางบัญชีจะบันทึกส่วนต่างเป็ นกาไรจากการจาหน่ ายบริษทั ย่อยจานวน 4.02
ล้านบาท ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัท ฯ ในครัง้ นี้ ส่งผลให้ GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ น
บริษัทที่เกีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ จะไม่ได้รวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
GETCO สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โรจน์ธชั ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 โดยราคาซือ้ เป็ นมูลค่าทางบัญชีของกิจการซึง่ เท่ากับ 68.59 ล้านบาทและต่อมาเปลีย่ นชื่อบริษทั
ใหม่เป็ นบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“CTIC”) การเข้าซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ นี้ส่งผลให้ CTIC เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษัทฯ ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ CTIC
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สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่เข้าซือ้ กิจการเป็ นต้นไป ทัง้ นี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ CTIC ได้วเิ คราะห์
รายการซือ้ กิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้แสดง
ว่าการซือ้ เงินลงทุนดังกล่าวมีเนื้อหาเป็ นการซือ้ สินทรัพย์สุทธิ (Asset Acquisition) ซึง่ บริษทั ฯ จะบันทึกมูลค่า
การซือ้ เงินลงทุนดังกล่าวตามราคาในสัญญาซือ้ ขายจานวน 68.59 ล้านบาท
กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555- 2558 แบ่งตามประเภทของรายได้ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติ
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการ
รวมรำยได้หลัก
รายได้อ่นื 2
รวม

ปี 25551
ปี 2556
ปี2557
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
349.18 77.56 647.57 98.02 413.29 91.88 1,401.58
98.02
349.18

77.56

647.57

98.02

310.13

75.04 1,401.58

98.02

0.00
0.00
95.21
444.40
5.81
450.21

0.00
0.00
21.15
98.71
1.29
100.00

0.00
5.45
0.00
653.03
7.65
660.68

0.00
0.83
0.00
98.84
1.16
100.00

103.16
14.52
0.00
427.82
21.99
449.81

24.96
0.00
3.23
13.54
0.00
0.00
95.11 1,415.12
4.89
14.82
100.00 1,429.94

0.00
0.95
0.00
98.96
1.04
100.00

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. รายได้อ่นื ได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา รายได้จากการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง รายได้จากการยึดเงินมัด
จา รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ นต้น

รำยได้
รายได้ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้หลักได้แก่ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่า
โรงงานและค่าบริการ รายได้จากการให้บริการ และรายได้อ่นื ได้แก่ กาไรจากการต่อรองราคาซือ้ กาไรจากการ
จาหน่ ายบริษทั ย่อย ดอกเบีย้ รับ และรายได้อ่นื ๆ บริษทั ฯ มีรายได้รวมในปี 2555-2557 จานวน 450.21 ล้าน
บาท 660.68 ล้านบาท และ 449.81 ล้านบาท ตามลาดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย
ราชปรารภ เพียงโครงการเดียว และรับรูร้ ายได้จากการให้บริการบาบัดน้ าเสียจาก GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
รายได้ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีก
จานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื และรับรูร้ ายได้ในเดือน
กรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556 จานวน 461.49 ล้านบาท
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเริม่ รับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built Factories) ในปี 2556 จานวน
5.45 ล้านบาท รายได้ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั รูร้ ายได้จากโครงการ
คอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยยังคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่ อเนื่องจากปี ท่แี ล้ว
จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ ในปี 2557 จานวน 141.26 ล้าน
บาท และโครงการชีวาทัย รามคาแหงซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 272.04 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 1,429.94 ล้านบาท ซึง่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเริม่ รับรูร้ ายได้จาก
โครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการ โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์
วาน จานวน 529.68 ล้านบาท โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 249.04 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จานวน 344.02 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิม
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ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 274.09 ล้านบาท และโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ จานวน 4.75 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปอีกจานวน 13.54 ล้านบาท รวมถึง
บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 3.39 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมจานวน
1,021.44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
27.82 และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.82
การวิเคราะห์รายได้ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้หลัก และรายได้อ่นื มีรายละเอียดดังนี้
1. รำยได้หลัก
รายได้หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าโรงงานและ
ค่าบริการ และรายได้จากการให้บริการ การวิเคราะห์รายได้แยกตามประเภทมีรายละเอียดดังนี้
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นรายได้จากการขายห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ บริษทั ฯ
จะรับรูร้ ายได้เมื่อได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ัยสาคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว
โดยมีการโอนกรรมสิทธิให้
์ ผู้ซ้อื หลังจากได้รบั ชาระจากผู้ซ้อื ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2555-2558 จานวน 349.18 ล้านบาท 647.57 ล้านบาท 413.29 ล้านบาท และ
1,401.58 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 77.56 ร้อยละ 98.02 ร้อยละ 91.88 และร้อยละ 98.02 ของ
รายได้รวม ตามลาดับ
การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการสาหรับปี 2555-2558 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
รวม

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
349.18 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349.18 100.00

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
186.08 28.73
461.49 71.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
647.57 100.00

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
141.26 34.18
272.04 65.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
413.29 100.00

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
4.75
0.34
274.09
19.56
529.68
37.79
249.04
17.77
344.02
24.55
1,401.58 100.00

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 349.18 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้
จากการขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียวเท่านัน้ ซึง่ โครงการชีวาทัย ราช
ปรารภเป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ ทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื และรับรูร้ ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2554
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 647.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 298.39 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 85.45 เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมาจานวน 186.08 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.73 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ บริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื ในเดือนกรกฏาคม 2556 โดยบริษทั ฯ
รับรูร้ ายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในปี 2556 จานวน 461.49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.27 ของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
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ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 413.29 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 234.28 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.18 การลดลงของรายได้เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั รูร้ ายได้
จากโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่โดยยังคงทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่อง
จากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน
141.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.18 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และโครงการชีวาทัย
รามคาแหงซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 272.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 65.82 ของรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,401.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 988.29 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 239.12 การเพิม่ ขึ้นของรายได้เนื่องจากบริษัทฯ เริม่ รับรู้
รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิม่ อีกจานวน 3 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่
เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ ้อื ในเดือนมีนาคม 2558 รวมถึงโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ผซู้ อ้ื ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยในปี 2558 บริษทั ฯ
รับรูร้ ายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน 529.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 37.79 ของรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 249.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
17.77 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน 344.02 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 24.55 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคงทยอยรับรู้รายได้จาก
โครงการชีวาทัย รามคาแหง ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้าจานวน 274.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.56 ของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ฯ รับรู้รายได้จากการโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน
4.75 ล้านบาท คิดป็ นร้อยละ 0.34 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนและค่ำบริกำร
รายได้จากการให้เ ช่าโรงงานและค่าบริการเป็ น รายได้จากการให้เ ช่าโรงงานสาเร็จรูป (Ready Built
Factories) ซึ่งบริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้ตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่า
โรงงานและค่าบริการในปี 2556-2558 จานวน 5.45 ล้านบาท 14.52 ล้านบาท และ 13.54 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.83 ร้อยละ 3.23 และร้อยละ 0.95 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ เนื่องจากโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 5.45 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าซึง่ ยังไม่มรี ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้
จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการในเดือนมิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปรายแรก โดย ณ สิน้ ปี
2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 รายในโครงการ 1 เฟส 1 ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จาก
การให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 14.52 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 9.07 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 166.24 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญมาจากการรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
(Ready Built Factories) เต็มปี จากผูเ้ ช่าจานวน 3 รายในโครงการ 1 เฟส 1 โดยผูเ้ ช่าจานวน 1 รายได้
ยกเลิกสัญญาการเช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนกันยายน 2557
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 13.54 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
หน้าจานวน 0.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.79 การลดลงของรายได้มสี าเหตุหลักในปี 2558 บริษทั ฯ มีผู้
เช่าโรงงานสาเร็จรูปโครงการที่ 1 เฟส 1 ลดลงจากจานวน 4 รายในปี 2557 เหลือผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูป
เพียงจานวน 3 รายในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 และในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ มีผเู้ ช่า
โรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการที่ 1 เฟส 2
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รายได้จากการให้บริการเป็ นรายได้จากการให้บริการบาบัดน้ าเสียของ GETCO ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการในปี 2555 จานวน 95.21 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 21.15 ของรายได้รวม
ทัง้ นี้ ในเดือนมกราคม 2556 บริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100
ให้แก่ ชาติชวี ะ และ TEE Resources Pte. Ltd. (“TEER”) การขายเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ GETCO
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็ นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มีรายได้จากการให้บริการนี้
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นไป
2. รำยได้อื่น
รายได้อ่ืน ของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ย ก าไรจากการต่ อ รองราคาซื้อ ก าไรจากการจ าหน่ า ยบริษัท ย่ อ ย
ดอกเบี้ยรับ และรายได้อ่นื ๆ ซึ่งได้แก่ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รายได้จากการให้บริการบริหาร
จัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง รายได้จากการยึดเงินค่ามัดจา รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ น
ต้น บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ในปี 2555-2558 จานวน 5.81 ล้านบาท 7.65 ล้านบาท 21.99 ล้านบาท และ 14.82
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.29 ร้อยละ 1.16 ร้อยละ 4.89 และร้อยละ 1.04 ของรายได้รวม
ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ
ในปี 2557 บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“CTIC”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ได้เข้าซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ประเภท
อาคารชุดพักอาศัยระหว่างก่อสร้างชื่อโครงการดีซโิ อ้คอนโด งามวงศ์วาน จากบริษทั แห่งหนึ่ง ทัง้ นี้การเข้า
ซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยของ CTIC ได้วเิ คราะห์รายการซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้แสดงว่าการซื้อกลุ่มสินทรัพย์
ดังกล่าวมีเนื้อหาเป็ นการรวมธุรกิจ (Business Combination) ซึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีล่ งทุน (28 ตุลาคม
2557) จานวน 569.85 ล้านบาท โดย CTIC จ่ายชาระผลตอบแทนจากการซื้อเป็ นเงินสดจานวนทัง้ สิน้
565.24 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาซือ้ ทีต่ ่ ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะบันทึก ส่วนต่างเป็ นกาไร
จากการต่อรองราคาซือ้ จานวน 4.61 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ทบทวนการวิเคราะห์รายการซือ้ กลุ่มสินทรัพย์โครงการดีซโิ อ้คอนโด งามวงศ์
วาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ และพิจารณาว่า
การซือ้ กลุ่มสินทรัพย์ดงั กล่าวมีเนื้อหาเป็ นการซือ้ สินทรัพย์สุทธิ (Asset Acquisition) ซึง่ บริษทั ฯ จะรับรูก้ าร
ซื้อสินทรัพย์ดงั กล่าวด้วยราคาทุน จึงทาให้ไม่มกี าไรจากการต่ อรองราคาซื้อ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
รายการกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ เป็ นต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ จานวนในงบการเงินงวดไตร
มาส 3 ของปี 2558
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยบริษทั ย่อย
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด (“GETCO”)
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่ ชาติชวี ะ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และ TEER ซึง่
เป็ นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ (TEER เป็ นบริษัทย่อยของ TEEI) การขายเงินลงทุน
ดังกล่าวส่งผลให้ GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ GETCO มีมูลค่าทาง
บัญชี ณ วันทีจ่ าหน่ายกิจการ (15 มกราคม 2556) จานวน 235.98 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ขายเงินลงทุนใน
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GETCO ในราคา 240.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาขายเงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่าทางบัญชีจะบันทึกส่วนต่างเป็ น
กาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อยจานวน 4.02 ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ย รับ ประกอบด้ว ยดอกเบี้ย รับ จากเงิน ฝากธนาคารและดอกเบี้ย รับ จากการให้กู้ยืม แก่ กิจ การที่
เกีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ มีดอกเบีย้ รับในปี 2555-2558 จานวน 0.19 ล้านบาท 1.70 ล้านบาท 1.16 ล้านบาท
และ 0.42 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ร้อยละ 0.26 ร้อยละ 0.26 และร้อยละ 0.03 ของรายได้
รวม ตามลาดับ
รำยได้อื่นๆ
รายได้อ่นื ๆ ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัท ที่
เกีย่ วข้อง รายได้จากการยึดเงินมัดจา เงินประกันและดอกเบีย้ ค่าปรับล่าช้าจากลูกค้า รายได้จากการริบเงิน
ประกันผลงาน และรายได้จากค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด เป็ นต้น บริษัทฯ มีรายได้อ่นื ๆ ในปี
2555-2558 จานวน 5.61 ล้านบาท 1.93 ล้านบาท 16.22 ล้านบาท และ 14.40 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.25 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 3.61 และร้อยละ 1.01 ของรายได้รวม ตามลาดับ
รายได้อ่นื (ล้านบาท)
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้จากการยึดเงินค่ามัดจา
รายได้จากการยึดเงินประกันผลงาน
รายได้คา่ มิเตอร์ไฟฟ้าจากการขายห้องชุด
รายได้จากการให้เช่าห้องชุด
รายได้อ่นื จาก GETCO
รายได้อ่นื ๆ
รวม

ปี 2555
0.00

ปี 2556
0.00

ปี 2557
7.26

ปี 2558
3.39

0.50
0.00
0.00
0.09
0.50
1.64
2.88
5.61

0.50
0.13
0.00
0.88
0.16
0.00
0.25
1.93

0.50
3.89
2.33
0.44
0.00
0.00
1.80
16.22

4.64
1.43
0.00
0.67
0.39
0.00
3.89
14.40

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ ทีส่ าคัญได้แก่ รายได้อ่นื จาก GETCO จานวน 1.64 ล้านบาท และรายได้
จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวน 0.50 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการให้บริการแก่
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“CTHS”) เพียงบริษทั เดียวเท่านัน้ ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ ทีส่ าคัญ
ได้แก่ รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 0.50 ล้านบาท รายได้ค่ามิเตอร์
ไฟฟ้าจากการขายห้องชุดจานวน 0.88 ล้านบาท และรายได้จากยึดเงินค่ามัดจาจานวน 0.13 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 14.29 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 739.60
การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ รับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูย้ มื
จากบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 7.26 ล้านบาท รายได้จากการยึดเงินประกัน
ผลงานจานวน 2.33 ล้านบาท รายได้จากการยึดเงินค่ามัดจาจานวน 3.89 ล้านบาท และรายได้จากการ
ให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 0.50 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จานวน 14.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.01 ของรายได้รวม รายได้อ่นื ในปี
2558 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 1.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.24 การลดลงของรายได้อ่นื มีสาเหตุ
หลักจากบริษทั ฯ รับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราของเงินกูย้ มื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในสกุลเงินตรา
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ต่างประเทศเพียงจานวน 3.39 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนหน้าทีบ่ ริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราจานวน 7.26 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ที่
เกีย่ วข้องกันจานวน 4.64 ล้านบาทซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้บริการเพิม่ เติมแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอีกจานวน 4 บริษทั
ในปี 2558 รวมถึง บริษทั ฯ มีรายได้จากการยึดเงินมัดจาจานวน 1.43 ล้านบาท รายได้ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าจาก
การขายห้องชุดจานวน 0.67 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าห้องชุดจานวน 0.39 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในกรณีทล่ี กู ค้าผิดเงื่อนไขการการจองซือ้ โครงการคอนโดมิเนียม และ/หรือ การทาสัญญาจะซือ้ จะขาย
และ/หรือ อยู่ระหว่างการผ่อนชาระเงินดาวน์และค้างชาระเงินดาวน์เป็ นระยะเวลานานกว่า 4 เดือน บริษทั ฯ
มีนโยบายการยึดเงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้ารายนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การยึดเงินจอง เงินทาสัญญา
และเงินดาวน์จากลูกค้าแต่ละรายจะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของผูบ้ ริหารเป็ นสาคัญ
ต้นทุนและกำไรขัน้ ต้น
ต้นทุนของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555- 2558 แบ่งตามประเภทของต้นทุนได้แก่ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุน
การให้เช่าโรงงานและบริการ และต้นทุนจากการให้บริการ รายละเอียดดังนี้
รายการ
ต้นทุน
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการ
ต้นทุนรวม
รายได้หลักรวม
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 25551
ล้านบาท
205.19
0.00
53.26
258.46
444.40
185.94
41.84

ปี 2556
ล้านบาท
447.70
3.28
0.00
450.98
653.03
202.05
30.94

ปี 2557
ล้านบาท
254.26
4.88
0.00
259.14
427.82
168.67
39.43

ปี 2558
ล้านบาท
1,010.66
10.78
0.00
1,021.44
1,415.12
393.68
27.82

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ และต้นทุนจากการ
ให้บริการ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนรวมในปี 2555-2558 จานวน 258.46 ล้านบาท 450.98 ล้านบาท 259.14 ล้านบาท
และ 1,021.44 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 57.41 ร้อยละ 68.26 ร้อยละ 57.61 และร้อยละ 71.43 ของ
รายได้รวม ตามลาดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2558 จานวน 185.94 ล้านบาท 202.05
ล้านบาท 168.67 ล้านบาท และ 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 41.84 ร้อยละ 30.94
ร้อยละ 39.43 และร้อยละ 27.82 ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ จากปี ก่อนหน้าจานวน 16.11 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.66 เนื่องจาก
บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ อีกจานวน 1 โครงการคือโครงการชีวาทัย รามคาแหง และ
บริษัทฯ เริม่ รับรู้รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนมิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูป ราย
แรก โดย ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 ราย อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ มี
กาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 33.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.52 มีสาเหตุหลักจากการทยอย
รับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุทส่ี าคัญจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการ
ชีวาทัย รามคาแหงในราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่ ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ เนื่องจากทาเลที่ตงั ้ ของ
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โครงการชีวาทัย รามคาแหงไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
อย่างไรก็ตาม
ในปี 2557 บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย
ราชปรารภจานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื ชาติชวี ะ และ TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) รวม
จานวน 101.23 ล้านบาท โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ และอยู่ชนั ้ บนสุด
ของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการ ซึง่ บริษทั ฯ มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 สูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของห้องชุดปกติของโครงการชีวาทัย
ราชปรารภทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 41.60 จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นโดยรวมของปี 2557 สูงขึน้ ตาม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมจานวน 1,021.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ของรายได้รวม ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 393.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.82 ในปี 2558 บริษทั ฯ
มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากของปี ก่อนหน้าจานวน 225.00 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 133.40 เนื่องจากบริษทั ฯ
มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 988.29 ล้านบาทจากการ
ขายห้องชุดจานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์
มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ อย่างไรก็ตาม ในปี
2558 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 27.82 เป็ นอัตราทีต่ ่ ากว่าปี 2557 ซึง่ บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 39.43 เนื่องจาก บริษัทฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานในเดือน
มีนาคม 2558 และในปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เป็ นโครงการที่ บริษัทฯ ได้ซ้อื สินทรัพย์จาก
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริม ทรัพย์เ ดิมและน ามาพัฒ นาโครงการต่ อ เพื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ซ้อื สินทรัพ ย์ โครงการนี้ไ ด้
ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ มาและนามาพัฒนา
ต่อเพื่อขายจะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่ ากว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่บี ริษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นาเองตัง้ แต่ เริม่ แรก
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปโครงการที่ 1 เฟส 1 ลดลงจากจานวน 4 รายในปี ก่อนหน้า เหลือผูเ้ ช่าโรงงาน
สาเร็จรูปเพียงจานวน 3 รายในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2558 และในเดือนกันยายน 2558 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่า
โรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการที่ 1 เฟส 2 โดยมีอตั ราค่าเช่าต่อตารางเมตรเท่ากับผูเ้ ช่ารายเดิม
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปเพียง 4 ยูนิตจากจานวนโรงงานสาเร็จรูป
ให้เช่าทัง้ หมด 10 ยูนิต แบ่งออกเป็ นผูเ้ ช่าในโครงการ 1 เฟส 1 จานวน 3 ยูนิตจาก 5 ยูนิต และผูเ้ ช่าใน
โครงการ 1 เฟส 2 จานวน 1 ยูนิตจาก 5 ยูนิต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดั ค่าเสื่อมราคาของกลุ่มสินทรัพย์ทงั ้
10 ยูนิตของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทัง้ โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 จึงทาให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นในปี
2558 ทีต่ ่ากว่าปี ก่อนหน้าซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาเพียงกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้
ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดนิ ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ เป็ นต้น บริษัทฯ มีต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2555-2558 จานวน 205.19 ล้านบาท 447.70 ล้านบาท 254.26 ล้านบาท และ 1,010.66
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 45.58 ร้อยละ 67.76 ร้อยละ 56.53 และร้อยละ 70.68 ของรายได้รวม
ตามลาดับ
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ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการคอนโดมิเนียมสาหรับปี 2555-2558 มีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
รวม

ปี 25551
ล้านบาท
205.19
0.00
0.00
0.00
0.00
205.19

ปี 2556
ล้านบาท
108.03
339.68
0.00
0.00
0.00
447.70

ปี 2557
ล้านบาท
68.18
186.07
0.00
0.00
0.00
254.26

ปี 2558
ล้านบาท
2.56
181.03
422.61
169.54
234.92
1,010.66

หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทีย บ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 205.19 ล้านบาท โดยเป็ นต้นทุนขายจากโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ เพียงโครงการเดียว ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน
143.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 41.24
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 447.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
242.51 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 118.19 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการทีเ่ ริม่ โอนกรรมสิทธิและรั
์ บรูร้ ายได้
เพิม่ อีกจานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย รามคาแหง ทาให้ต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ ตามการรับรู้รายได้ท่ี
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 199.87 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร
ขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 30.86 กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย รามคาแหงในเดือนกรกฎาคม 2556
อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้ามีสาเหตุสาคัญจาก
บริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหงในราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตรต่ากว่าโครงการชีวาทัย ราชปรารภ
เนื่องจากทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการชีวาทัย รามคาแหงไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 254.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 193.44
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.21 การลดลงของต้นทุนขายเป็ นไปตามรายได้ทล่ี ดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไร
ขัน้ ต้ น จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ จ านวน 159.04 ล้า นบาท คิด เป็ น อัต ราก าไรขัน้ ต้ น จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 38.48 กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาเนื่องจาก
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ใ นปี 2557 ที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ ไม่ไ ด้รบั รู้รายได้จากโครงการ
คอนโดมิเนียมโครการใหม่โดยทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเดิมต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้วจานวน 2
โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ จานวน 2
ราย ได้แก่ ชาติชวี ะ และ TEED รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.51 ของรายได้รวม
รายการดังกล่าวมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 54.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.15 ของกาไรขัน้ ต้นรวม ซึง่ ราคาขาย
ต่อตารางเมตรของห้องชุดดังกล่าวเป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงกับราคาตลาดทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาขายให้แก่
บุคคลภายนอก และเป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงกับราคาประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ขายห้อง
ชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง ให้แก่นางสมหะทัย พานิชชีวะ (เป็ นกรรมการบริษทั และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในชาติชวี ะ
ซึง่ ชาติชวี ะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ) ในราคา 1.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.43 ของรายได้รวม รายการ
ดังกล่าวมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 0.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.37 ของกาไรขัน้ ต้นรวม ซึง่ ราคาขายต่อตาราง
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เมตรเป็ นราคาเดียวกันกับราคาที่ขายให้กบั บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม นางสมหะทัย พานิชชีวะ ได้รบั
ส่วนลดเพิม่ อีกร้อยละ 3 จากราคาขายห้องชุด ซึง่ เป็ นส่วนลดทีบ่ ริษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการและพนักงานทุกราย
สาหรับการซือ้ ห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 38.48 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย ราชปรารภจานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 2
รายรวมจานวน 101.23 ล้านบาท โดยห้องชุดดังกล่าวเป็ นห้องชุดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ และอยู่ชนั ้
บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายสูงกว่าราคาขายห้องชุดปกติของโครงการ โดยบริษัทฯ มี
อัตรากาไรขัน้ ต้นจาการขายห้องชุดดังกล่าวร้อยละ 53.56 ซึ่งสูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของห้องชุดปกติของ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 41.60 จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี
2557 สูงขึน้
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,010.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้าจานวน 756.41 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 297.50 เนื่องจากบริษทั ฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ ริม่ โอน
กรรมสิทธิและรั
์ บรู้รายได้เพิม่ อีกจานวน 3 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์
มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ทาให้ตน้ ทุนขายเพิม่ ขึน้ ตามการรับรูร้ ายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 390.92 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 27.89 กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า
จานวน 988.29 ล้านบาทจากการขายห้องชุดจานวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการ
ชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้า เนื่องจาก บริษัทฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานในเดือนมีนาคม
2558 และในปี 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เป็ นโครงการที่บริษทั ฯ ได้ซ้อื สินทรัพย์จากผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่ซ้อื สินทรัพย์ โครงการนี้ได้ดาเนินการ
ก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 ดังนัน้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จึงมีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์
สูงกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาเองตัง้ แต่เริม่ แรก จึงส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้น จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงในปี 2558
ต้นทุนกำรให้เช่ำโรงงำนและบริกำร
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการเป็ นต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ซึ่งคานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ บริษทั ฯ มีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการในปี 2556-2558 จานวน 3.28
ล้านบาท 4.88 ล้านบาท และ 10.78 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.09 และร้อยละ 0.75
ของรายได้รวม ตามลาดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มตี ้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ เนื่องจากการก่อสร้าง
โรงงานสาเร็จรูปดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มกี ารคิดต้นทุนในส่วนนี้
ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจานวน 3.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากโรงงานสาเร็จรูปดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2556 และบริษทั ฯ ได้เริม่ คิดค่าเสื่อมราคาตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการในเดือน
มิถุนายน 2556 จากผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปรายแรก โดย ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน
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4 ราย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 2.18 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการร้อยละ 39.89
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจานวน 4.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
1.61 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.98 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเต็มปี
ในปี 2557 ซึง่ เทียบกับปี 2556 ทีม่ กี ารคิดค่าเสือ่ มราคาเพียง 8 เดือน ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้
เช่าโรงงานและค่าบริการจานวน 9.64 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
ร้อยละ 66.36 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าเนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป เต็มปี จากผูเ้ ช่าจานวน 3 รายต่อเนื่องจากปี
2556 โดยผูเ้ ช่าจานวน 1 รายได้ยกเลิกสัญญาการเช่าโรงงานสาเร็จรูปในเดือนกันยายน 2557ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ
ตัดการตัดค่าเสือ่ มราคาในอัตราเท่าเดิม
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการจานวน 10.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจานวน 5.89 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 120.62 เนื่องจากในปี 2556-2557 และ 8 เดือนแรกของปี
2558 บริษทั ฯ มีเพียงผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปในโครงการที่ 1 เฟส 1 บริษทั ฯ จึงมีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและ
บริการจากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานสาเร็จรูปโครงการ 1 เฟส 1 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ในเดือนกันยายน 2558 เป็ น
ต้นไป บริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อีก 1 รายในโครงการที่ 1 เฟส 2 ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จึงมีต้นทุน
การให้เช่าโรงงานและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตัดค่าเสื่อมราคาโรงงานสาเร็จรูปโครงการ 1 เฟส 2 อีกจานวน
5.89 ล้านบาท ทัง้ นี้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผเู้ ช่าโรงงานสาเร็จรูปในปี 2558 เพียง 4 ยูนิตจากจานวนโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่าทัง้ หมด 10 ยูนิต แบ่งออกเป็ นผูเ้ ช่าในโครงการ 1 เฟส 1 จานวน 3 ยูนิตจาก 5 ยูนิตและผูเ้ ช่าใน
โครงการ 1 เฟส 2 จานวน 1 ยูนิตจาก 5 ยูนิต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดั ค่าเสื่อมราคาของกลุ่มสินทรัพย์ทงั ้
10 ยูนิตของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทัง้ โครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 จึงทาให้บริษทั ฯ มีต้นทุนจากการให้เช่า
โรงงานและบริการในปี 2558 ทีส่ งู กว่าปี ก่อนหน้าซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาเพียงกลุ่มสินทรัพย์ในโครงการ 1 เฟส 1
เท่านัน้
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
ต้นทุนการให้บริการเป็ นต้นทุนการให้บริการบาบัดน้ าเสียของ GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จนถึง
เดือนมกราคม 2556 ประกอบด้ว ย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการบาบัดน้ า เสีย ค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่ า
สาธารณูปโภค เป็ นต้น บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริการในปี 2555 จานวน 53.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.83
ของรายได้รวม ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการในปี 2555 จานวน 41.95 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตรากาไรขัน้ ต้นจาการให้บริการร้อยละ 44.06
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555-2558 จานวน 80.34
ล้านบาท 75.13 ล้านบาท 37.10 ล้านบาท และ 138.68 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.84 ร้อยละ
11.37 ร้อยละ 8.25 และร้อยละ 9.70 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 75.13 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 5.20 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 6.48 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของค่าใช้จ่ายในการขายมีสาเหตุ หลักจากการเพิ่มขึน้ ของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนจ านวน 11.92 ล้า นบาทซึ่ง เป็ น การเพิ่ม ขึ้น ที่ส อดคล้อ งกับ รายได้จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณาจานวน 24.73 ล้าน
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บาท เป็ นการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ซึง่ เป็ นโครงการทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในระดับ
หนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของโครงการชีวาทัย รามคาแหง อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นโครงการทีส่ ร้างเสร็จและเริม่ โอนกรรมสิทธิในปี
์ 2556
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 37.10 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 38.03 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 113.17 การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายมีสาเหตุหลักจากการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขายทีล่ ดลงจานวน 5.12 ล้านบาท เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมจานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย
ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง เป็ นโครงการที่มอี ยู่เดิมจึงไม่ได้มกี จิ กรรมทางการตลาดมากนัก
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและดาเนินงานลดลงจานวน 23.76 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการโอนลดลงจานวน
10.18 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการลดลงทีส่ อดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลง
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 138.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.70 ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 101.58 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 273.79 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจานวน 47.61 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการขายห้องชุดของโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซึง่ เป็ นโครงการ
คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ของบริษทั ฯ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบ “โอนฟรี” สาหรับโครงการชีวาทัย
รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ ซึง่ ลูกค้าโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดภายในเวลาทีก่ าหนด บริษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ ์
ให้แก่ลกู ค้าทัง้ จานวน รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการโอนจานวน 35.86 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ที่
สอดคล้อ งกับ รายได้จ ากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีเ พิ่ม ขึ้น และการเพิ่ม ขึ้น ของค่ า ใช้จ่ ายในการขายและ
ดาเนินงานจานวน 16.81 ล้านบาท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าบริการทีป่ รึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อื่นๆ เป็ นต้น บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555-2558 จานวน 65.04 ล้านบาท 77.48 ล้านบาท
68.36 ล้านบาท และ 109.04 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 14.45 ร้อยละ 11.73 ร้อยละ 15.20 และร้อย
ละ 7.63 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 77.48 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 12.44 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.13 การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 5.04 ล้านบาท จากการเพิม่ จานวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากของเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศจานวน 7.21 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 68.36 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 9.12 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 11.77 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของค่าใช้จ่ายในการบริหารมาจากการลดลงของการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 7.21 ล้านบาทซึ่งบริษทั ฯ รับรู้ในปี 2556 แต่บริษัทฯ ไม่มกี ารรับรู้ผล
ขาดทุนในปี น้ี และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ ลดลงจานวน 10.06 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ทัง้ ในส่วนพนักงานประจาสานักงาน ทีมพัฒนาโครงการ และ
ทีมงานด้านบัญชี เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่เี พิม่ ขึน้ ส่งผลให้มคี ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิม่ ขึน้ จานวน 9.46 ล้านบาท
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 109.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.63 ของรายได้รวม
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 40.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.50 การเพิม่ ขึน้ ทีส่ าคัญ
มาจากค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ จานวน 24.72 ล้านบาทจากการปรับฐานเงินเดือนและการเพิม่ จานวน
บุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์และรองรับการเติบโตของธุรกิจ การเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจานวน 4.11 ล้านบาทจากการเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องตัวอย่าง
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และการเพิม่ ขึน้ ของค่าบริการทีป่ รึกษา
จานวน 2.15 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ฯ อีกจานวน 12.39 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็ นการรับรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน
จากัด (“CTHS”) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2555-2558
จานวน 0.33 ล้านบาท 1.56 ล้านบาท 1.70 ล้านบาท และ (0.20) ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.07 ร้อย
ละ 0.24 ร้อยละ 0.38 และร้อยละ (0.01) ของรายได้รวม ตามลาดับ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากเงิน กู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนทีไ่ ม่ได้นาไปเป็ นต้นทุนกูย้ มื ที่
ตัง้ ขึน้ เป็ นทุน และสัญญาเช่าการเงิน บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2555-2558 จานวน 22.16 ล้านบาท
24.54 ล้านบาท 30.81 ล้านบาท และ 57.81 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.92 ร้อยละ 3.71 ร้อยละ
6.85 และร้อยละ 4.04 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 2.38 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.74
มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีเงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่งวงเงินรวม 841.00 ล้านบาท ในปี 2557
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.72 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.56 การ
เพิม่ ขึน้ ทีส่ าคัญมาจากบริษทั ฯ ได้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินหลายแห่งวงเงินรวม 1,984.00 ล้านบาท เพื่อเป็ น
เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.67
มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
และการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
กำไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาข้างต้น บริษัทฯ มีกาไรสุท ธิในปี 2555-2558 จานวน 19.61 ล้านบาท 25.95
ล้านบาท 43.21 ล้านบาท และ 83.22 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.36 ร้อยละ 3.93
ร้อยละ 9.61 และร้อยละ 5.82 ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 25.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.33 ล้านบาท หรือ
เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 32.30 การเพิ่ม ขึ้น ของก าไรสุ ท ธิ มีส าเหตุ ห ลัก จาก บริ ษั ท ฯ รับ รู้ ร ายได้ จ ากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์จานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง เมื่อ
เทียบกับการรับรู้รายได้เพียง 1 โครงการในปี 2555 ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ ในขณะที่ปี 2556
บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้าเป็ นผลจากบริษทั ฯ ขายห้องชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหงใน
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ราคาเฉลี่ย ต่ อ ตารางเมตรต่ า กว่ า โครงการชีว าทัย ราชปรารภ เนื่ อ งจากท าเลที่ตัง้ ของโครงการชีว าทัย
รามคาแหงซึง่ ไม่ได้ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จึงส่งผลต่ออัตรา
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงในปี ดงั กล่าว
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 43.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 17.27 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 66.54 และมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 9.61 ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิมี
สาเหตุหลักจาก
1. บริษทั ฯ มีขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่จานวน 2 รายได้
แก่ ชาติชีวะ และ TEED ซึ่ง มีอ ัตราก าไรขัน้ ต้น สูง กว่ า อัตรากาขัน้ ต้น จากการขายห้อ งชุ ดโดยปกติ
เนื่องจากห้องชุดทีบ่ ริษทั ฯ ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นห้องชุดทีม่ ขี นาดใหญ่ มีลกั ษณะพิเศษ และอยู่ชนั ้
บนสุดของอาคาร (Penthouse) จึงทาให้ราคาขายห้องชุดดังกล่าวสูงกว่าราคาขายห้องชุดโดยปกติของ
โครงการ และส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายห้องชุดดังกล่าวทีร่ อ้ ยละ 53.56
2. บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี ก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากในปี 2557 บริษทั ฯ มีเพียง
โครงการชีวาทัย ราชปรารภและโครงการชีวาทัย รามคาแหง เพียง 2 โครงการเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นโครงการทีม่ อี ยู่
เดิมจึงไม่ได้มกี จิ กรรมทางการตลาดมากนัก
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 83.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.82 กาไรสุทธิในปี 2558
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 40.01 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 92.58 การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญของกาไร
สุทธิมสี าเหตุหลักจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายห้องชุดโครงการใหม่จานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครง
การฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ รวมจานวน
1,122.75 ล้านบาท และรับรูร้ ายได้ต่อเนื่องจากโครงการเดิมอีกจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง อีกจานวนรวม 278.84 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีอตั รากาไรสุทธิทล่ี ดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักเนื่องจาก
1. บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน สูงถึงร้อยละ 37.79 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์ม าร์ค งามวงศ์ว าน เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ได้ซ้อื สินทรัพย์จาก
ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เดิมและนามาพัฒนาโครงการต่อเพื่อขาย ซึง่ ณ วันทีซ่ อ้ื สินทรัพย์ โครงการนี้ได้
ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 52.33 ดังนัน้ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จึงมีต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์สูงกว่าโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทฯ พัฒนาเองตัง้ แต่เริม่ แรก จึงส่งผลให้โครงการ
ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ต่ ากว่าโครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษัทฯ พัฒนาเองตัง้ แต่
เริม่ แรก
2. ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ ในส่วนของค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการขาย เพื่อส่งเสริมการ
ขายห้องชุดของโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ บางโพ ซึ่งเป็ นโครงการใหม่ของบริษัทฯ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบ “โอนฟรี” สาหรับ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ ลูกค้าโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดภายในเวลาทีก่ าหนด บริษทั ฯ จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลกู ค้าทัง้ จานวน รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการโอนซึง่ เป็ นการ
เพิม่ ขึน้ ทีส่ อดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ในปี 2558
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3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจากการปรับฐาน
เงินเดือนและการเพิม่ จานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์และการเติบโต
ของธุรกิจ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555-2558 เท่ากับร้อยละ 7.95 ร้อยละ 9.28 ร้อยละ 12.93 และร้อย
ละ 15.96 ตามลาดับ ซึง่ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุ้นจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลีย่ นแปลงของ
กาไรสุทธิ
ผลกำรดำเนิ นงำนหลังกำรปรับปรุง
การปรับปรุงผลการดาเนินงานในครัง้ นี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบการอธิบายผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ หลังจากการปรับปรุงรายการต่างๆ และเป็ นส่วนหนึ่งของการขออนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นครัง้ แรกแก่ผลู้ งทุน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ซึ่งรายได้หลักจะมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รบั รู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (“รายการปรับปรุง”) จานวน 3 รายการ ได้แก่
รายการขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ รายการกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และ
รายการรายได้จากการให้บริการบริหารสานักงานแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ อาจพิจารณาได้ว่ารายการปรับปรุง
ดังกล่าวมีสาระสาคัญต่ อรายได้และกาไรสุทธิท่รี ายงานในปี 2555-2558 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงแสดงผลการ
ดาเนินงานโดยไม่คานึงถึงผลกระทบการรับรูร้ ายได้จากรายการปรับปรุงดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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กำรปรับปรุงงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555-2558
งบการเงินรวม
1

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้หลัก
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
หัก รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ใหญ่
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์-หลังปรับปรุง
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการ
รวมรำยได้หลัก-หลังปรับปรุง
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
กาไรจากการจาหน่ายบริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
หัก กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
หัก รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมรำยได้อื่น-หลังปรับปรุง
รวมรำยได้-หลังปรับปรุง
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
หัก ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ใหญ่
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์-หลังปรับปรุง
ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่ำใช้จ่ำย-หลังปรับปรุง
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น และค่ำใช้จ่ำย
ภำษี เงิ นได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นและค่ำใช้จ่ำย
ภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2
กำไรสุทธิ สำหรับปี

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

349.18

77.65

647.57

98.09

413.29

121.96 1,401.58

98.57

0.00
349.18
0.00
95.21
444.40
0.00
0.00
0.19
5.61
0.00

0.00
77.65
0.00
21.17
98.82
0.00
0.00
0.04
1.25
0.00

0.00
647.57
5.45
0.00
653.03
0.00
4.02
1.70
1.93
0.00

0.00
98.09
0.83
0.00
98.02
0.00
0.61
0.26
0.29
0.00

(103.16)
310.13
14.52
0.00
324.65
4.61
0.00
1.16
16.22
(7.26)

(30.44)
0.00
91.52 1,401.58
4.29
13.54
0.00
0.00
95.80 1,415.12
1.36
0.00
0.00
0.00
0.34
0.42
4.79
14.40
(2.14)
(3.39)

0.00
98.57
0.95
0.00
99.52
0.00
0.00
0.03
1.01
(0.24)

(0.50)
5.31
449.70

(0.11)
1.18
100.00

(0.50)
7.15
660.18

(0.08)
1.08
100.00

(0.50)
14.23
338.89

205.19

45.63

447.70

67.82

254.26

75.03 1,010.66

71.08

0.00
205.19
0.00
53.26
80.34
65.04
403.83

0.00
45.63
0.00
11.84
17.86
14.46
89.80

0.00
447.70
3.28
0.00
75.13
77.48
603.60

0.00
67.82
0.50
0.00
11.38
11.74
91.43

(48.32)
205.94
4.88
0.00
37.10
68.36
316.28

(14.26)
0.00
60.77 1,010.66
1.44
10.78
0.00
0.00
10.95
138.68
20.17
109.04
93.33 1,269.15

0.00
71.08
0.76
0.00
9.75
7.67
89.26

45.87
0.33

10.20
0.07

56.58
1.56

8.57
0.24

22.60
1.70

6.67
0.50

152.76
(0.20)

10.74
(0.01)

46.20
(22.16)
24.04
(4.83)
19.21

10.27
(4.93)
5.35
(1.07)
4.27

58.14
(24.54)
33.60
(8.04)
25.56

8.81
(3.72)
5.09
(1.22)
3.87

24.31
(30.81)
(6.51)
0.00
(6.51)

7.17
(9.09)
(1.92)
0.00
(1.92)

152.56
(57.81)
94.75
(18.03)
76.72

10.73
(4.07)
6.66
(1.27)
5.40
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(0.15)
(4.64) (0.33)
4.20
6.80
0.48
100.00 1,421.91 100.00

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
1

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน3
กาไรสุทธิสาหรับปี

0.00
19.21

0.00
4.27

0.10

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
0.00
25.56

0.13

0.00
3.87

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
0.00
(6.51)

(0.03)

0.00
(1.92)

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
0.00
76.72

0.23

หมำยเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2. อัตราภาษีเงินได้ทน่ี ามาคานวณเป็นอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง (Effective tax rate) ในแต่ละรอบระยะเวลาของการรายงานทางการเงิน
3. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้ของ
บริษทั ฯ ในปจั จุบนั

ในปี 2555 บริษทั ฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยการหัก รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่ CTHS ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมจานวน 0.50 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 19.21 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 4.27
ในปี 2556 บริษทั ฯ ปรับ ปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยการหักรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่ CTHS ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมจานวน 0.50 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 25.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 3.87
ในปี 2557 บริษัทฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยการหักรายการปรับปรุง จานวน 3 รายการ มี
รายละเอียดดังนี้
1. รายการขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ขายห้องชุดของโครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ จานวน 6 ยูนิตให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่จานวน 2 ราย ได้แก่ ชาติชวี ะ และ TEED และห้อง
ชุดโครงการชีวาทัย รามคาแหง จานวน 1 ยูนิตให้แก่นางสมหะทัย พานิชชีวะ (เป็ นกรรมการบริษทั และ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในชาติชวี ะ ซึง่ ชาติชวี ะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 103.16 ล้านบาท และ
มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายห้องชุดโครงการดังกล่าวรวมจานวน 54.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 53.16
2. กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินตราของเงินกู้ยมื จากบริษัทที่เกีย่ วข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศ
จานวน 7.26 ล้านบาท
3. รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่
CTHS ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมจานวน 0.50 ล้านบาท
จาการปรับปรุงรายการดังกล่าวในปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดทุนสุทธิจานวน 6.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิรอ้ ยละ (1.92)
ในปี 2558 บริษทั ฯ ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยการหักกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากเงินตราของเงิน
กูย้ มื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในสกุลเงินตราต่างประเทศจานวน 3.39 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ
บริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็ นการให้บริการบริหารสานักงานแก่ CTHS ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันอีก 4 บริษทั รวมจานวน 4.64 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 76.72 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.40
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0.00
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กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,198.79 ล้านบาท 1,201.25 ล้านบาท 2,048.19
ล้านบาท และ 2,354.98 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์ท่สี าคัญ ประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จานวน 2.46 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.21 เนื่องจาก
การเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 59.40 ล้านบาทจากการพัฒนาโครงการ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ จ านวน 4 โครงการ เมื่อ เทีย บกับ ในปี 2555 บริษั ท ฯ มีท่ีดิน และต้ น ทุ น การพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์จากการพัฒนาโครงการเพียง 2 โครงการเท่านัน้ และการเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เ พื่อการ
ลงทุนจานวน 81.25 ล้านบาทจากการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 846.94 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.51 มี
สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 725.26 ล้านบาท จากการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รวมจานวน 6 โครงการ และการเพิม่ ขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์จานวน 121.75
ล้านบาท จากการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการที่ 1 เฟส 2 และโครงการที่ 2
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จานวน 306.79 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.98 มี
สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 351.91 ล้านบาทในส่วนของ
การพัฒนาโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บาง
โพ
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 59.44 ล้านบาท 98.23 ล้านบาท 108.89 ล้าน
บาท และ 73.58 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 4.96 ร้อยละ 8.18 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 3.12 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิให้
์ กบั ลูกค้าและได้รบั ชาระเงินจาก
ลูกค้าทัง้ จานวน สาหรับเงินจองห้องชุด เงินมัดจา และเงินทาสัญญา จะไม่ถอื เป็ นการรับรูร้ ายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์แต่จะถูกบันทึกเป็ นหนี้สนิ ในส่วนของเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มี
ลูกหนี้การค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าของบริษทั ฯ จึงเป็ นรายการจากการให้บริการและการให้
เช่าโรงงานสาเร็จรูปเป็ นหลัก ในส่วนของลูกหนี้อ่นื ประกอบด้วย เงินทดรองจ่าย ดอกเบีย้ ค้างรับ รายได้คา้ งรับ
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 10.87 ล้าน
บาท 4.92 ล้านบาท 4.33 ล้านบาท และ 9.86 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.91 ร้อยละ 0.41 ร้อยละ 0.21 และร้อย
ละ 0.42 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 10.87 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้การค้า
สุทธิจานวน 7.33 ล้านบาท ซึง่ ลูกหนี้การค้านี้มาจากการให้บริการบาบัดน้ าเสียของ GETCO ทัง้ จานวน และ
ลูกหนี้อ่นื อีกจานวน 3.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูก หนี้อ่นื จานวน
4.92 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้การค้าสุทธิจานวน 1.07 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการให้เช่า
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โรงงานสาเร็จรูป และลูกหนี้อ่นื จานวน 3.85 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อ่นื จานวน 4.33 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้อ่นื ทัง้ จานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 9.86 ล้านบาท โดยเป็ นลูกหนี้การค้า
สุทธิจานวน 0.95 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป และลูกหนี้อ่นื จานวน
8.91 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหัวข้อ 14 รายการ
ระหว่างกัน
เงิ นทดรองจ่ำยแก่กิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นเงินทดรองจ่ายเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจเป็ นหลัก
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน
0.71 ล้านบาท 0.13 ล้านบาท และ1.28 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.06
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ ไม่มเี งินทดรองจ่ายแก่กจิ การและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด
ที่ดินและต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ลงทุนเพื่อพัฒนา
เป็ นโครงการซึง่ รวมถึงโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและโครงการทีส่ ร้างแล้วเสร็จพร้อมขาย ทีด่ นิ และต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นรายการทางบัญชีทเ่ี ปรียบเสมือนรายการสินค้าคงเหลือของบริษทั ฯ โดยที่ดนิ
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ ต้นทุนการกู้ยมื ทีต่ งั ้ ขึน้ เป็ น
ทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จานวน 704.45 ล้านบาท 763.86 ล้านบาท 1,489.12 ล้านบาท และ 1,841.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58.76
ร้อยละ 63.59 ร้อยละ 72.70 และร้อยละ 78.18 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
ทีด่ นิ และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ทีด่ นิ
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ต้นทุนการกูย้ มื ทีต่ งั ้ ขึน้ เป็นทุน
ต้นทุนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม
หัก: ส่วนของต้นทุนขายสะสม
ที่ดินและต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
332.04
551.34
785.02
863.02
1,091.45
1,798.13
88.51
134.60
158.07
24.69
36.76
51.79
1,308.25
1,814.14
2,793.00
(603.80)
(1,050.28)
(1,303.88)
704.45
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763.86

1,489.12

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
978.94
2,927.11
196.78
51.17
4,154.01
(2,312.98)
1,841.03
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ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แยกตามโครงการทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
โครงการชีวารมย์
โครงการเพชรเกษม 27
รวม

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท ร้อยละ
191.47 27.18
512.99 72.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
704.45 100.00

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท ร้อยละ
83.46 10.93
414.63 54.28
0.00
0.00
0.00
0.00
196.12 25.68
69.64
9.12
0.00
0.00
0.00
0.00
763.86 100.00

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท ร้อยละ
15.68
1.05
231.88 15.57
696.45 46.77
123.30
8.28
346.42 23.26
75.38
5.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1,489.12 100.00

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ
14.25
0.77
55.38
3.01
497.35 27.01
374.26 20.33
573.43 31.15
230.98 12.55
94.57
5.14
0.82
0.04
1,841.03 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 704.45 ล้านบาท เป็ น
ต้นทุนทีม่ าจากโครงการชีวาทัย ราชปรารภซึง่ เป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จพร้อมขายจานวน 191.47 ล้าน
บาท และโครงการชีวาทัย รามคาแหงซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจานวน 512.99 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
27.18 และร้อยละ 72.82 ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 763.86 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 59.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.43 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอีกจานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการชีวาทัย บางโพ ซึง่
มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวม 265.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.79 ของทีด่ นิ และต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการชีวาทัย ราช
ปรารภ และโครงการชีวาทัย รามคาแหง ลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ทยอยโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดใน 2 โครงการ
ดังกล่าวให้แ ก่ลูก ค้าจึงทาให้ท่ีดินและต้นทุน การพัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์บางส่ว นถูก โอนไปเป็ นต้นทุน ขาย
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,489.12 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 725.26 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 94.95 โดยส่วนใหญ่เป็ นทีด่ นิ และต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 4 โครงการได้แก่ โครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน และโครงการชีวาทัย บางโพ
รวมจานวน 1,241.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.38 ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็
ตาม ที่ดิน และต้น ทุ น การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องโครงการชีว าทัย ราชปรารภ และโครงการชีว าทัย
รามคาแหง ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทยอยโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดใน 2 โครงการดังกล่าวให้แก่ลูกค้าจึงทาให้
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนถูกโอนไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 1,841.03 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 78.18 ของสินทรัพย์รวม ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จานวน
351.91 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.63 โดยส่วนใหญ่เป็ นทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงสร้างทีส่ ร้างแล้วเสร็จและเพิง่ เริม่ โอนกรรมสิทธิในเดื
์ อนพฤศจิกายน 2558 จานวน 2 โครงการได้แก่ โครง
การฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ รวมจานวน 947.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
51.48 ของทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของโครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการชีวาทัย รามคาแหง และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานลดลงอย่าง
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ต่อเนื่องจากการทยอยโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดให้แก่ลูกค้า จึงทาให้ท่ดี นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บางส่วนถูกโอนไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 รวมจานวน 566.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
30.80 ของที่ดนิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ บริษัทฯ มีท่ดี นิ และต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของ
โครงการทีจ่ ะพัฒนาในอนาคตอีกจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ โครงการชีวา
รมย์ และโครงการเพชรเกษม 27 จานวนรวม 326.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.73 ของทีด่ นิ และต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลัก ทรัพย์ประกันและชาระคืนเมื่อทวงถาม
โดยเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ
มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 72.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.99 ของสินทรัพย์รวม ซึง่
บริษทั ฯ ได้รบั ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องแล้วทัง้ จานวนในเดือนพฤษภาคม 2557
เงิ นจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ำง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าของงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 80.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.95
ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน 52.68 ล้าน
บาท และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน 28.22 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างจานวน 35.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างของโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
จานวน 33.24 ล้านบาท
เงิ นมัดจำกำรซื้อที่ดิน
เงินมัดจาการซือ้ ทีด่ นิ ได้แก่ เงินมัดจาทีบ่ ริษทั ฯ จองซือ้ ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาการซือ้ ทีด่ นิ จานวน 47.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.01 ของสินทรัพย์
รวม ซึง่ เงินมัดจานี้เป็ นการชาระเงินเพื่อจองซื้อทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนเพชรเกษม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต
เงิ นลงทุนในกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั อื่นควบคุมร่วมกัน ในทีน่ ้ี คอื การทีบ่ ริษทั ฯ
ลงทุนในบริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“CTHS”) ซึง่ ประกอบธุรกิจขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสดั ส่วน
เงินลงทุนร้อยละ 50 เงินลงทุนในการร่วมค้าทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินรวมจะแสดงมูลค่าตามวิธสี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 76.44 ล้านบาท 78.00 ล้านบาท
และ 34.71 ล้ า นบาท ตามล าดับ คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.38 ร้ อ ยละ 6.49 และร้อ ยละ 1.69 ของสิน ทรัพ ย์ ร วม
ตามลาดับ
ในปี 2557 CTHS ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 168.00 ล้านบาท เป็ น 78.00 ล้านบาท ซึง่ การลดทุน
ดังกล่าวส่งผลให้ราคามูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงเป็ น 39.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี
2557 บริษทั ฯ จึงมีเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธสี ว่ นได้เสียจานวน 34.71 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในการร่วมค้าจานวน 34.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.47 ของ
สินทรัพย์รวม ซึง่ ลดลงตามส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี 2558
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ฯ ได้แก่ ทีด่ นิ และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 87.03 ล้านบาท 168.28 ล้านบาท 290.03 ล้าน
บาท และ 278.73 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.26 ร้อยละ 14.01 ร้อยละ 14.16 และร้อยละ 11.84 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 168.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 81.25 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 93.35 ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนในปี 2556
ประกอบด้วยโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 1 ทีส่ ร้างแล้วเสร็จจานวน 118.22 ล้านบาท และโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 2 ทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างจานวน 50.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 290.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 121.75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72.35 ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2557
ประกอบด้วยโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 1 และเฟส 2 ทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จจานวน 250.81 ล้านบาท
และทีด่ นิ ซึง่ บริษทั ฯ ซือ้ เพิม่ เติมในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้เี พื่อพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ
ที่ 2 อีกจานวน 39.22 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 278.73 ล้าน ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 11.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.90 มีสาเหตุหลักการตัดค่าเสื่อมราคาของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
โครงการที่ 1 เฟส 1 และเฟส 2 รวมจานวน 11.30 ล้านบาท
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน สานักงานขายและห้องตัวอย่าง และยานพาหนะ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ
มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 253.63 ล้านบาท 7.19 ล้านบาท 14.12 ล้านบาท และ 14.46 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 21.16 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 0.61 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 7.19 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 246.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.16 สาเหตุของการลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้
ขายเงินลงทุนใน GETCO ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 การขายเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ GETCO
เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ในปี 2556 จึงไม่ได้
รวมฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ GETCO ซึง่ ส่งผลให้ทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจานวน
243.03 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 14.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 6.93 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 96.29 สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากการเพิม่ ขึน้
ของส านั ก งานขายและห้อ งตัว อย่ า งซึ่ง เป็ น การเพิ่ม ขึ้น ที่สอดคล้อ งกับ การเปิ ด จองห้อ งชุ ด ของโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 14.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 0.34 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.44 มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของสานักงานขายและห้อง
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ตัวอย่างโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และการเพิม่ ขึน้ ของ
อุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดั จาหน่ ายสานักงานขายและ
ห้องตัวอย่างโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เนื่องจากโครงการชีวาทัย ดินเตอร์เชนจ์ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
สามารถใช้หอ้ งชุดในโครงการเป็ นห้องตัวอย่างได้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ของ GETCO โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนจานวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนในส่วนคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์น้ี เนื่องจาก GETCO ไม่ได้
เป็ นบริษทั ย่อยตัง้ แต่เดือนมกราคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนแต่
อย่างใด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จานวน 3.93 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ซิ ง่ึ กาหนดให้บริษทั ฯ ระบุผลแตกต่าง
ชัวคราวที
่
เ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผ้ ลกระทบ
ทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยจากการนามาตรฐาน
การบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั มิ ผี ลทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจานวน 0.06 ล้านบาท 0.36 ล้านบาท 0.78 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.01 ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
แหล่งที่มำของเงิ นทุน
หนี้ สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษัทฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 952.03 ล้านบาท 888.54 ล้านบาท
1,692.27 ล้านบาท และ 1,667.85 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2556 ลดลงจากสิน้ ปี 2555 จานวน 63.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.67 มีสาเหตุหลัก
จากการลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 334.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ทยอยจ่ายชาระคืน
เงินต้นตามการปลดจานองห้องชุดของโครงการทีไ่ ด้โอนกรรมสิทธิให้
์ แก่ลกู ค้าแล้ว
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 803.73 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90.45 มีสาเหตุ
หลักจากเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ จานวน 625.43 ล้านบาท เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องเพิม่ ขึน้ จานวน 133.13 ล้านบาท และเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ 49.58 ล้านบาท
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ของบริษทั ฯ
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2558 ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2557 จานวน 24.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.44 การลดลงที่
สาคัญมีสาเหตุจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องจานวน 365.14 ล้านบาท และการ
ลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 165.49 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของการ
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โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดในโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ จานวนเงินส่วนหนึ่งทีไ่ ด้รบั จากการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุด
ของลูกค้าจะต้องนาไปชาระหนี้สนิ ของกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินได้แก่ ตั ๋วแลกเงิน และหุน้ กู้ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 48.83 ล้านบาท ซึง่ มาจากบริษทั ฯ เสนอขายตั ๋วแลกเงิน (Bill of
Exchange) จานวน 50.00 ล้านบาทแก่นกั ลงทุน เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 544.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 23.12 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557
จานวน 495.53 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,014.80 การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญมีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มี
ตั ๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) จานวน 410.00 ล้านบาท และเสนอขายหุน้ กูจ้ านวน 140.00 ล้านบาทแก่นัก
ลงทุนในวงจากัด เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมเป็ นหลัก และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
จานวน 95.76 ล้านบาท 107.40 ล้านบาท 121.20 ล้านบาท และ 150.75 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ
7.99 ร้อยละ 8.94 ร้อยละ 5.92 และร้อยละ 6.40 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2556 2557 และ 2558 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องมีสาเหตุจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวน
โครงการคอนโดมิเนียมทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เงิ นประกันผลงำนผูร้ บั เหมำค้ำงจ่ำย
เงิน ประกัน ผลงานผู้ ร ับ เหมาค้า งจ่ า ยเป็ น เงิน ที่บ ริษัท ฯ หัก ไว้ จ ากค่ า บริก ารรับ เหมาก่ อ สร้า งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นการรับประกันผลงาน เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาประกันผลงาน บริษทั ฯ จะจ่ายเงินประกัน
ผลงานค้างจ่ายในส่วนนี้ให้กบั ผู้รบั เหมา ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินประกัน
ผลงานผู้รบั เหมาค้างจ่ายจานวน 30.74 ล้านบาท 29.05 ล้านบาท 23.27 ล้านบาท และ 29.71 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.56 ร้อยละ 2.42 ร้อยละ 1.14 และร้อยละ 1.26 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
ตามลาดับ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลัก ทรัพย์ค้าประกันและชาระคืนเมื่อ บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับเงินกู้ยมื
จากธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้องจานวน 41.00 ล้านบาท 117.30 ล้านบาท 48.96 ล้านบาท และ 47.37 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.42 ร้อยละ 9.76 ร้อยละ 2.39 และร้อยละ 2.01 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
เงิ นมัดจำและรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ำ
เงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าได้แก่ เงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้า จานวน 22.10 ล้านบาท 56.56 ล้านบาท 106.14 ล้าน
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บาท และ 86.32 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.84 ร้อยละ 4.71 ร้อยละ 5.18 และร้อยละ 3.67 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 56.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 34.46 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 155.92 การเพิม่ ขึน้ ที่สาคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้เข้าซือ้
กิจการของบริษัท โรจน์ธชั ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด)
ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครัง้ นี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาโครงการครอส พอยท์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
(ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์) ซึง่ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ กิจการในครัง้ นี้ มีลูกค้าจานวน
หนึ่งได้วางเงินจองและเงินทาสัญญาเพื่อจองซือ้ ห้องชุดของโครงการครอส พอยท์ ในบางส่วนแล้ว และหลังจาก
การเข้าซือ้ กิจการ เงินมัดจาและรับล่วงหน้าในส่วนนี้ได้ถูกโอนมาเป็ นของ CTIC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
รวมจานวน 33.78 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 106.14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนหน้าจานวน 49.58 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87.66 มีสาเหตุจากบริษทั ฯ ได้เปิ ดตัวโครงการใหม่อกี
จานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์ วาน ซึ่งทัง้ 2
โครงการมีลกู ค้าให้ความสนใจและได้จองซือ้ ห้องชุดบางส่วนแล้วรวมจานวน 52.12 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน 86.32 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
สิน้ ปี 2557 จานวน 19.82 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.67 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินมัดจาและรับ
ล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่ เป็ นโครงการทีไ่ ด้เริม่ โอนกรรมสิทธิไปแล้
์ วตัง้ แต่เดือน
มีนาคม 2558 จึงทาให้เงินมัดจาและรับล่วงหน้าลดลงจากการโอนกรรมสิทธิดั์ งกล่าว
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การชาระเงินของโครงการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าทีข่ ายแล้ว
โครงการ

โครงการชีวาทัย
ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย
รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค
แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
โครงการชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ บางโพ
รวม

ล้านบาท

มูลค่าทีโ่ อนกรรมสิทธิแล้
์ ว
ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

มูลค่าทีข่ ายแล้วคงเหลือ
ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าที่
ขายแล้ว

เงินทีถ่ งึ กาหนดชาระสะสม
ล้านบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทีข่ าย
แล้ว
คงเหลือ

เงินทีช่ าระแล้วสะสม
ล้านบาท

ร้อยละของ
เงินที่
กาหนด
ชาระสะสม

เงินทีค่ า้ งชาระสะสม
ล้านบาท

ร้อยละของ
เงินทีถ่ งึ
กาหนด
ชาระสะสม

คงเหลือจานวนทีย่ งั ไม่ถงึ
กาหนดชาระ
ล้านบาท
ร้อยละของ
มูลค่าทีข่ าย
แล้ว
คงเหลือ

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

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

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

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

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

216.31
4,404.47

0.00
3,455.72

0.00

216.31
948.75

100.00

6.86
83.07

3.17

6.52
80.00

95.01

0.34
3.07

4.99

209.45
865.68

96.83
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เงินค้างชาระสะสมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ
โครงการชีวาทัย รามคาแหง
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
รวม

เงินค้างชาระสะสม
จานวนราย
ล้านบาท
0
0.00
0
0.00
12
0.44
28
0.78
40
1.50
8
0.34
88
3.07

ค้างชาระ 1-3 เดือน
จานวนราย
ล้านบาท
0
0.00
0
0.00
3
0.06
24
0.54
37
0.64
8
0.34
72
1.59

ค้างชาระ 3-6 เดือน
จานวนราย
ล้านบาท
0
0.00
0
0.00
9
0.38
4
0.24
3
0.86
0.00
0.00
16
1.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลกู ค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมจากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จานวน
12 ราย รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 0.44 ล้านบาท เนื่องจากโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วานเป็ นโครงการที่ CTIC ซือ้
สินทรัพย์มาจากบริษทั แห่งหนึ่ง ในเดือนตุลาคม 2557 ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว
ประมาณร้อยละ 52.33 มีลกู ค้าทีจ่ องซือ้ ห้องชุดแล้วและอยู่ระหว่างผ่อนชาระเงินดาวน์ หลังจากการซือ้ สินทรัพย์
แล้วเสร็จ ลูกค้าดังกล่าวจะเริม่ ผ่อนเงินดาวน์กบั บริษัทฯ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนมีนาคม
2558 ซึ่งเป็ นเดือนสุดท้ายของการผ่อนชาระเงินดาวน์ ในกรณีน้ี เนื่องจากโครงการนี้อยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธิห้์ องชุด บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและสอบถามลูกค้าถึงความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดอยูส่ ม่าเสมอ
อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ฯ ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การยึด เงิน เงิน จอง เงิน ท าสัญ ญา และเงิน ดาวน์ ก ับ ลูก ค้า ที่ไ ม่ ไ ด้ม า
ดาเนินการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดแต่อย่างใด เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้าเดิมที่
จองซื้อโครงการมาก่อนหน้ ากับ บริษัทผู้ขายสินทรัพย์น้ี และลูกค้าที่จองซื้อหลังจากที่บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์
มาแล้ว ทัง้ นี้ ลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมกับบริษทั ฯ จานวน 12 รายนี้ เป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการรอผลอนุ มตั ิ
เงินกูจ้ ากธนาคาร และลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการตรวจรับห้องชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิต่์ อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ จานวน 28
ราย รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 0.78 ล้านบาท ทัง้ นี้ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะได้เริม่ โอนกรรมสิทธิไปแล้
์ วในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ซึง่ ลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมกับบริษทั ฯ เป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการรอผลอนุ มตั เิ งินกูจ้ าก
ธนาคาร และลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจรับห้องชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดกับ
บริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ ลูกค้าบางส่วนทีม่ คี วามประสงค์จะไม่ชาระเงินดาวน์ต่อและไม่โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดนัน้ ๆ
บริษทั ฯ ได้ออกหนังสือขออนุญาตลูกค้าในการยึดเงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์ทล่ี ูกค้าชาระกับบริษทั ฯ
มาแล้ว รวมถึงการยกเลิกสัญญาจะซือ้ จะขายห้องชุด โดยห้องชุดทีบ่ ริษทั ฯ ได้ยดึ เงินจากลูกค้าดังกล่าวจะนามา
เปิ ดขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมจากโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน
40 ราย รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 1.50 ล้านบาท ทัง้ นี้ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ได้เริม่ โอนกรรมสิทธิไปแล้
์ วใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึง่ ลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมกับบริษทั ฯ เป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการรอผลอนุ มตั เิ งินกู้
จากธนาคาร และลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการตรวจรับห้องชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดกับ
บริษทั ฯ ต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีลูกค้าทีม่ เี งินค้างชาระสะสมจากโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
จานวน 8 ราย รวมมูลค่ า ทัง้ สิ้น 0.34 ล้า นบาท ซึ่ง โครงการชีว าทัย เรสซิเ ดนซ์ บางโพ เป็ น โครงการ
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คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน
2560 โดยมีลกู ค้าเริม่ จองซือ้ ห้องชุดตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ ลูกค้าทัง้ 8 รายเป็ นลูกค้าทีอ่ ยู่ระหว่างชาระ
เงินดาวน์กบั บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการค้างชาระเงินของลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้บริษทั ฯ มีเงินค้างชาระสะสมนานเกินไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการติดตามและตรวจสอบเงินค้างชาระสะสมในทุกช่วงเวลา หากลูกค้ารายใดมีเงิน
ค้างชาระสะสมนานเกินกว่า 4 เดือน บริษทั ฯ อาจพิจารณายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและยึดเงินจอง เงินทา
สัญญา และเงินดาวน์จากลูกค้ารายดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 589.38 ล้านบาท
254.43 ล้านบาท 879.86 ล้านบาท และ 714.37 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.16 ร้อยละ 21.18 ร้อย
ละ 42.96 และร้อยละ 30.33 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ทัง้ นี้ สัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีขอ้ กาหนดให้บริษทั ฯ และ CTIC ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการเงินดังนี้
1. สถาบันการเงินแห่งที่ 1 กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ไม่ให้
เกินกว่า 2.0 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า และดารงสัดส่วนผู้
ถือหุน้ หลักได้แก่ ชาติชวี ะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และ TEED ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ทัง้ นี้ สถาบันการเงิน
แห่งนี้ได้อนุมตั ปิ รับเปลีย่ นเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุน้ ตลอดระยะเวลาเงินกูห้ ลังการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของชาติชวี ะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 และการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TEED ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 29
2. สถาบันการเงินแห่งที่ 2 กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) ไม่ให้
เกินกว่า 2.5 เท่า
3. สถาบันการเงินแห่งที่ 3 กาหนดให้ CTIC ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ให้เกินกว่า 2.0
เท่า และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะต้องไม่ต่ ากว่า 0 หรือกาหนดให้ CTIC ดารงส่วนทุน
(Equity) ให้เป็ นบวก ณ ขณะใดๆ
เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องเป็ นเงินกู้ยมื ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและชาระคืนเมื่อ บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้องมีการคิดดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับเงินกูย้ มื
จากธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษัทฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกีย่ วข้องจานวน 166.71 ล้านบาท 318.22 ล้านบาท 451.35 ล้านบาท และ 86.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 13.91 ร้อยละ 26.49 ร้อยละ 22.04 และร้อยละ 3.66 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ ใน
ปี 2558 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้ แก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแล้ว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารซึง่ เป็ นสินทรัพย์ของ CTIC ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 0.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของหนี้สนิ
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และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษทั ฯ ไม่มหี นี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงินแต่อย่างใด
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบตั โิ ดยบริษทั กาหนดโครงการ
ผลประโยชน์ พ นั ก งานให้เ ป็ น ไปตามการจ่ า ยเงิน ชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ง ให้สิท ธิแ ก่ พ นั ก งานที่
เกษียณอายุและทางานครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดจะได้รบั เงินชดเชยดังกล่าว ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าว บริษทั ฯ คานวณหนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์พนักงานจากการประมาณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญตามหลัก
คณิต ศาสตร์ป ระกันภัย และใช้ข้อ สมมติฐานประกอบการคานวณ อาทิเช่ น อัต ราคิดลด อัต ราการขึ้น ของ
เงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานจานวน 1.53 ล้านบาท 0.30 ล้านบาท 0.90 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.13 ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.07 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ประมำณกำรหนี้ สินเบี้ยปรับตำมสัญญำซื้อขำยโครงกำร
ประมาณการหนี้สนิ เบีย้ ปรับตามสัญญาซือ้ ขายโครงการเป็ นประมาณการเบีย้ ปรับของโครงการชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื กิจการของบริษทั โรจน์ธชั ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั
ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด) ซึง่ การเข้าซือ้ กิจการครัง้ นี้ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาโครงการครอส พอยท์ซง่ึ อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ) และมีลูกค้าจานวนหนึ่งทีท่ าสัญญา
จองซือ้ ห้องชุดแล้ว ทัง้ นี้ ลูกค้าทีท่ าสัญญาจองซือ้ ห้องชุดมีสทิ ธิในการเลือกทาหรือไม่ทาสัญญาจองซือ้ ใหม่กบั
CTIC หากลูกค้าเลือกไม่ทาสัญญาจองซื้อ CTIC จะต้องคืนเงินในส่วนที่ลูกค้าชาระแล้วพร้อมดอกเบี้ยให้กบั
ลูกค้ารายนัน้ ๆ ดังนัน้ CTIC จึงตัง้ ประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าวตามมูลค่าทัง้ หมดของเงินในส่วนที่ลูกค้าชาระ
แล้วรวมดอกเบีย้ ในปี 2556 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีประมาณการหนี้สนิ เบีย้ ปรับตามสัญญา
ซือ้ ขายโครงการจานวน 2.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.23 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มภี าระหนี้สนิ ดังกล่าวแล้ว
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ซิ ง่ึ กาหนดให้บริษทั ฯ ระบุผลแตกต่าง
ชัวคราวที
่
เ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผ้ ลกระทบ
ทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยจากการนามาตรฐาน
การบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั มิ ผี ลทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจานวน 0.33 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ร้อยละ
0.05 และร้อยละ 0.005 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยทุนทีอ่ อกและชาระแล้วและกาไรสะสม ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2558
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 246.76 ล้านบาท 312.70 ล้านบาท 355.92 ล้านบาท และ 687.13 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 20.58 ร้อยละ 26.03 ร้อยละ 17.38 และร้อยละ 29.18 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 312.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
65.95 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.73 การเพิม่ ขึน้ ทีส่ าคัญมาจากบริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอ
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ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมจานวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 40.00 ล้านบาท และ
กาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดาเนินงานจานวน 25.95 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 355.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
43.21 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.82 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวนมาจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี
2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 687.13 ล้านบาทท คิดเป็ นร้อยละ 29.18 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 จานวน 331.22 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 93.06 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญมาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 248.00 ล้านบาท
และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2558 จานวน 83.22 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ ายจานวน 417,000,000 หุ้น และมีมติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน
262.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 262,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้
แรก บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 750.00 ล้านบาท
อีกทัง้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผล
การดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.37 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจานวน 180.00
ล้านบาท ซึง่ เงินปนั ผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายในเดือนมีนาคม 2559
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 3.86 เท่า 2.84 เท่า และ
4.75 เท่า ตามลาดับ ในปี 2556 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้วจานวน 40.00 ล้านบาท และได้ชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวแก่สถาบันการเงินจานวน
437.98 ล้านบาท ในปี 2557 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของทุนเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเพิม่ เติม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ของบริษัทฯ
ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ เน้นใช้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินตามสัดส่วนการปล่อยกูท้ ท่ี างสถาบันการเงินให้ได้
ในแต่ละโครงการ (Project financing) รวมกับเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อเป็ นเงินทุนใน
การพัฒนาโครงการ ทัง้ นี้ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วของบริษทั ฯ ในเดือนเมษายน 2558 จาก 240.00
ล้านบาท เป็ น 348.00 ล้านบาท รวมทัง้ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั เงินทุนจากการขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Initial Public Offering) แล้ว จะทาให้ฐานทุนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับกับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 2.43 เท่า ลดลงจากสิน้ ปี 2557 มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 248.00 ล้าน
บาท และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2558 อีกจานวน 83.22 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินได้กาหนดเงื่อนไขทางการเงินทีส่ าคัญ ดังนี้
1. อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E) (โดยหนี้สนิ ไม่รวมเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุ้น กรรมการ และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้รวมถึงเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง) สัญญาเงินกู้
กาหนดให้ดารง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 - 2.5 เท่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มี D/E เท่ากับ
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1.39 เท่า ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษทั ฯ มี D/E เท่ากับ 1.87 เท่า ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเช่นกัน
อีกทัง้ ในส่วนของ CTIC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย สัญญาเงินกูก้ าหนดให้ดารง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 เท่า ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CTIC มี D/E เท่ากับ 2.01 เท่า ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีเ่ กินกว่าทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
เงินกู้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากสถาบันการเงินเกีย่ วกับ การละเว้นการดารง D/E ตาม
สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CTIC มี D/E เท่ากับ 0.64 เท่า ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
2. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DCSR) สัญญาเงินกูก้ าหนดให้ดารง DSCR ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มี DCSR เท่ากับ 1.77 เท่า และ
2.17 เท่า ตามลาดับ ซึง่ เป็ นการดารงอัตราส่วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้
สภำพคล่อง
กระแสเงิ นสด
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดในปี 2556-2558 รายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2556
239.90
(225.41)
39.40
53.89
59.44
98.25

ปี 2557
(104.42)
(589.27)
704.35
10.66
98.23
108.89

ปี 2558
(119.62)
(16.96)
101.26
(35.32)
108.89
73.58

ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 239.90 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากที่ดนิ และ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จานวน 278.44 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน
12.88 ล้านบาท และเงินมัดจาและรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ จานวน 1.80 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 225.41 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพิม่ ขึน้ จานวน 72.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 68.59 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์จานวน 85.38 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 39.40 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากเงินสดรับจากการเบิก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 195.99 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ จานวน 163.06 ล้านบาท เงิน
สดจากการเพิม่ ทุนจานวน 40.00 ล้านบาท ในขณะที่ เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 437.98 ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้ จานวน 48.63 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิจานวน 53.89 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จานวน 98.23 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 104.42 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากทีด่ นิ
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จานวน 356.38 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิม่ ขึน้
จานวน 66.07 ล้านบาท ในขณะที่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลงจานวน 1.79 ล้านบาท เงินประกันผลงาน
ผูร้ บั เหมาค้างจ่ายลดลงจานวน 10.23 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 589.27
ล้า นบาท ซึ่งส่ว นใหญ่ ม าจากเงิน สดจ่ ายเพื่อซื้อ ธุ รกิจ จ านวน 565.24 ล้า นบาท และเงิน สดจ่ า ยเพื่อ ซื้อ
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์จานวน 141.32 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 704.35 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 779.22 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 136.11 ล้านบาท ในขณะ
ที่ เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 153.80 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจานวน
38.31 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิจานวน 10.66 ล้านบาท และ
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 108.89 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 119.62 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากทีด่ นิ
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จานวน 1,322.30 ล้านบาท ในขณะที่ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ลดลงจานวน 45.64 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน 43.24 ล้านบาท และเงินมัดจาการซือ้
ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ 30.92 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 16.96 ล้านบาท ซึง่ เป็ นเงิน
สดจ่ายซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอุปกรณ์ จานวน 14.46 ล้านบาท เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
จานวน 3.94 ล้านบาท และเงินสดรับจากดอกเบีย้ จานวน 1.44 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 101.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินเพิม่ ขึน้ จานวน 500.00 ล้านบาท เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน
759.55 ล้านบาท และเงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจานวน 248.00 ล้านบาท ในขณะที่ เงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงจานวน 364.61 ล้านบาท และเงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 925.04 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจานวน
35.32 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 73.58 ล้านบาท
ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อำจมีผลต่อผลกำรดำเนิ นงำนหรือฐำนะกำรเงิ นในอนำคต
1. นโยบำยของรัฐบำล
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การ
เปลี่ย นแปลงกฏหมายส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ พระราชบัญ ญัติผ ัง เมือ ง ข้อ ก าหนดการจัด สรรที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัตอิ าคารชุด และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้แก่ การกาหนดเนื้ อทีท่ ่ดี นิ การกาหนด
ความกว้างของเขตทางเดินและเขตถนน การกาหนดพืน้ ที่ส่วนกลาง การประเมินและการจัดทารายงาน
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม เป็ น ต้น รวมถึง การเปลี่ย นแปลงกฏระเบีย บเกี่ย วกับ การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ การวางผังจราจร และโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง หรือโครงการทางด่วนพิเศษ
เป็ น ต้น การเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้
2. สภำวะเศรษฐกิ จและควำมผันผวนของสภำวะทำงกำรเมืองในประเทศ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่
สงบทางการเมือง ซึ่งทาให้เกิดการชะลอในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเชื่อมันของเศรษฐกิ
่
จลด
น้อยลง และการชะลอตัวในการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ส่งผลให้ภาวะการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวตาม
อีกทัง้ บริษทั ฯ อาจต้องเลื่อนการเปิ ดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ออกไปจนกว่าสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจจะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ปจั จัยจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของสภาวะทางการเมือง
ในประเทศอาจส่งผลต่อการรับรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้
อีกทัง้ ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ายังเป็ นอีกธุรกิจทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและความผัน
ผวนของสภาวะการเมืองในประเทศ ซึง่ ส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการขยายการประกอบ
หน้า 271

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจของทัง้ ผู้ประกอบการในประเทศและผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ปจั จัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับรู้
รายได้จากการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของบริษทั ฯ ได้
3. ผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ ายจานวน 417,000,000 หุ้น และมีมติอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จานวน 262.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 262,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ 1.00
บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 750.00 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 488.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2558 จานวน 83.22 ล้านบาท หรือคิดเป็ นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.17
บาท อีกทัง้ บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้จานวน 262,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 34.93 ของทุน
จดทะเบียนทีช่ าระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 750.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 750,000,000 หุ้น เมื่อพิจารณาผลจาก
การเพิม่ ทุนดังกล่าว จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั ฯ สาหรับปี 2558 ลดลงเป็ น 0.11 บาท ดังนัน้
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เพียงพอทีจ่ ะรองรับจานวนหุน้ ที่
เพิม่ ขึน้ ดังกล่าว จะทาให้ผลตอบแทนต่างๆ ลดลง (Dilution Effect) เช่น กาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 34.93
จากผลของการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าว
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
Mr. Phua Cher Chew
Mr. Boon Choon Kiat
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
Mr. Chung Tang Fong
Mr. Phua Chian Kin
นางสาวธนิศร โอศิริ
นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์
นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ์
นางสาวสุนนั ทรา มหาประสิทธิชั์ ย
นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ

หมายเหตุ
C = ประธานกรรมการ
X = ประธานกรรมการบริหาร

/ = กรรมการ
E = กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์ จากัด
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
/
/
/
/
/, D
/

// = กรรมการอิสระ
D = กรรมการผูจ้ ดั การ

หน้า 273

/// = กรรมการตรวจสอบ
M = ผูบ้ ริหาร

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดย 1 ใน 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามกฎบัตรและสอดคล้ องตาม ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ได้ เข้ าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี ้
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ
3. นายชุง ทัง ฟง
กรรมการตรวจสอบ

เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้
เข้ าร่วมประชุม 3 ครัง้

โดยในการประชุมได้ มีการหารื อร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ดังนี ้
1.

2.

3.

4.

5.
6.

สอบทานงบการเงินประจาไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้ สอบถามและรับฟั งคา
ชี ้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้ องที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเข้ า
ร่วมประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ าร่วมจานวน 1 ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม กฎหมายและข้ อกาหนด ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันที่มีสาระสาคัญได้ เปิ ดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี รวมทังมี
้ ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นอิสระ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมพิจารณา
แผนการตรวจสอบประจาปี ให้ ข้อแนะนาและติดตามการดาเนินการแก้ ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสาคัญเพื่อก่อให้ เกิดการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริ ษัทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และจรรยาบรรณตลอดติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย กฎบัตร และจรรยาบรรณที่กาหนด ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ รวมทังหน้
้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายตามนโยบายการสื่อสารกับ
คณะกรรมการและการแจ้ งเบาะแส
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปี 2558 และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทฯ ได้ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานใน
ปี ที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ซึง่ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานคุณภาพ และ
มาตรฐานการทางาน รวมไปถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจและผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
7.

8.

การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน
ในปี ที่ผ่านมา ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯซึง่ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทางาน รวมไปถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ต่อการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
สอดคล้ องกับระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและได้ จดั ทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องในสาระ
สาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
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