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วิสัยทัศน ์(Disclosure 102-16)

พันธกิจ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นจะเป็นผู้พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจของผู้บริโภค ด้วยการ 
ไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจน 
การบริการ ให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

1.  ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 
2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถ 

ของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า  

และพันธมิตรทางธุรกิจ
4.  ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบ 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
• ประธานกรรมการ	
• ประธานกรรมการบริหาร	
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

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

นายบุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพินิจ หาญพาณิชย์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

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

พลตำารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการ 
บริษัท 

(Disclosure 102-22, 102-26)
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สารจากประธาน
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

(Disclosure 102-14) 

	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญกับประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	 
และ	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Development	 :	SD)	 
ควบคู ่ไปกับการด�าเนินกิจการเพ่ือเป้าหมายทางธุรกิจและสร้าง
ความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการ 
ท่ีดี	 (Corporate	Governance)	 โดยเน้นท่ีจะสร้างสมดุลให้เกิดข้ึน 
ไปพร้อมกัน	

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีกระบวนการท่ีเน้นไปท่ีการสร้างคุณค่า	
(Value)	ทั้งในมุมมองของบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	รวมถึง 
ให้ความส�าคัญกับการจัดการผลกระทบ	 (Impact)	 เนื่องจากการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ย ่อมส ่งผลกระทบต่อผู ้คน	 สังคม	 
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง	 ส่งผลกระทบท้ังด้านบวกและ 
ด้านลบ	 ท้ังจากการกระท�าท่ีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม	 ในปี	2562	 
จงึเป็นปีของการวางรากฐานเพ่ือการด�าเนนิกจิการของบรษัิทฯ	ให้เกดิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

(นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
ให้ความส�าคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR)  
และการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development : SD) 

ควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจการเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ 
และสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
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สารจาก
กรรมการผู้จัดการ

(Disclosure 102-10, 102-14)

	 บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ก้าวเข้าสู่ปีที่	11	ส�าหรับ
การเป็นบรษัิทผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์โครงการท่ีอยู่อาศยั	เช่น	
คอนโดมิเนยีม	บ้าน	ทาวน์โฮม	โฮมออฟฟิศ	และโรงงานให้เช่า	
ท่ีมคีณุภาพและตอบสนองความต้องการในทุกระดบั	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในปี	2562	 ท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 ยังคงต่อยอดพัฒนา
โครงการทาวน์โฮม	 และขยายตลาดเพิ่มโครงการโฮมออฟฟิศ
เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผู้บริโภค	

	 การปรับเปลี่ยนกระบวนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อให้
เกิดความสมดุลใน	3	มิติ	คือ	(1)	มิติเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และมี
การเติบโตได้อย่างย่ังยืน	(2)	 มิติสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
การอยู่อาศัยของคนในสงัคม	และส่งเสรมิให้เกดิความสขุทางใจ 
หรือสุขภาพจิตที่ดีขึ้น	(3)	มิติสิ่งแวดล้อมบริษัทพยายามอย่าง
เต็มท่ีท่ีจะใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
และควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

	 บริษัทฯ	 ให้ความใส่ใจกับประเด็นส�าคัญท่ีมีผลกระทบ
รอบด้านตามท่ีผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกเห็นความ
ส�าคัญ	 ประกอบด้วย	(1)	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่องเพราะพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีส�าคัญท่ีสุด 
ของบริษัทฯ	(2)	 การใช้นวัตกรรม	(Innovation)	 เทคโนโลยี
ในรูปแบบใหม่ๆ	 เข้ามาตอบสนองโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 

(3)	การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตรวมถึงการบูรณาการ 
ห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อความร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน	
(Supply	Chain	 Integration)	 โดยเฉพาะในเชิงสิ่งแวดล้อม	
บริษัทฯ	 เริ่มตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระแสรักษ์โลก 
หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม	(4)	 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน	 โดยให้ความส�าคัญ
ในเรื่องการบริการท่ีเป็นเลิศเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนใน
สายตาของลูกค้าจนกลายเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด ์
ชีวาทัย	(Customer	Loyalty)	การให้ความส�าคัญกับพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วม	(Shared	Value)	บริหาร
จดัการต้นทุนท่ีมีประสทิธภิาพสงูสดุร่วมกนั	รวมถงึการสือ่สาร
กับชุมชนเพื่อร่วมกันก�าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการรักษา
และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี	(5)	 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ
รับมือกับมาตรการต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องและความท้าทายของ
ภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี	2562	ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	เห็น 
ความส�าคญั	และปรบัเปลีย่นกระบวนการเพือ่ให้เกดิการพฒันา
อย่างต่อเนื่องตลอดปี	2562	ที่ผ่านมา	

(นายบุญ ชุน เกียรติ)
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ (Disclosure 102-22, 102-26) 

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
นายบุญ ชุน เกียรติ, CFA, CPA	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
และกรรมการผู้จัดการ
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BUILD  
A LIFE

สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบาย 
ในการใช้ชีวิต พึงพอใจกับสถานที ่

ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล  
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อนรับ 

ลูกค้าของชีวาทัย

คุณค่า
ที่จะส่งมอบ 

(Disclosure 102-16)



SD REPORT 20198

(Disclosure 102-1, 102-2, 102-3, 102-12)

ชื่อบริษัท	 	 :		 บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 	 :		 CHEWA
ประเภทของกิจการ		 	 :		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 	 	 :		 0107558000181
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	 	 :		 1,275,027,883	บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
ส�านักงานใหญ่ 	 	 :		 1168/80	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	ถนนพระรามสี่
	 	 	 	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพ	10120
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	679	8870	-	4
แฟกซ์ 	 	 :		 (02)	679	8875
โฮมเพจ 	 	 :		 www.chewathai.com
Chewathai Call Center	 	 :	 1260
เลขานุการบริษัท	 	 :	 นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก 
(Disclosure 102-53)	 	 	 โทรศัพท์	(02)	679	8870	-	4	ต่อ	163
อีเมล์		 	 :	 chanitsara@chewathai.com
นักลงทุนสัมพันธ์	 	 :	 นางสาวจิตราภรณ์ ยะแก้ว
	 	 	 	 โทรศัพท์	(02)	679	8870	-	4	ต่อ	137
อีเมล์		 	 :	 ir@chewathai.com	

สำ�นักง�นใหญ่ 

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ชีว�ทัย  
อินเตอร์เชนจ์ จำ�กัด

บริษัท ชีว�ทัย  
ฮัพ ซูน จำ�กัด

บริษัท ชีว�  
ฮ�ร์ท จำ�กัด

บริษัท กมล�  
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด

บริษัท ชีว�ทัย โฮม 
ออฟฟิศ จำ�กัด

100%

100%

50% 70% 25%

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
(Disclosure 102-5)

ข้อมูล
องค์กร
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ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
(Disclosure 102-2, 102-4)

	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อยมีลักษณะการประกอบธุรกิจใน	2	 กลุ่มธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย	และธุรกิจโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า	

 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  1.1  พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ โครงการชีวาทัย โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ราชปรารภ
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ ถนนราชปรารภ	แขวงมักกะสัน	 

เขตราชเทวี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ 2-0-90	ไร่
พื้นที่ขาย 17,093	ตร.ม.
ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	26	ชั้น	 

จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)
มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,350	ล้านบาท
จ�านวนห้องพัก 325	ยูนิต
ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%
ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ เดอะ สุรวงศ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	ฮัพ	ซูน	จ�ากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุรวงศ์	แขวงสี่พระยา	เขตบางรัก	 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0-2-40	ไร่

พื้นที่ขาย 2,774	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 350	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 52	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย รามค�าแหง

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	 

เขตบางกะปิ	จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 3-3-32	ไร่

พื้นที่ขาย 17,054	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	33	ชั้น	 

จ�านวน	1	อาคาร	(High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,100	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 535	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จ�ากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย	2	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-3-12.5	ไร่

พื้นที่ขาย 10,353	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	26	ชั้น	 

จ�านวน	1	อาคาร	(High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 279	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ	17	ต�าบลปากเกร็ด	 
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 3-1-75	ไร่

พื้นที่ขาย 13,193	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จ�านวน	2	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 780	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 427	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	อินเตอร์เชนจ์	จ�ากัด	

ที่ตั้งโครงการ ซอยดวงมณี	ต�าบลบางเขน	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 7-0-70.5	ไร่

พื้นที่ขาย 23,265	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	

จ�านวน	4	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 792	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย	2	แขวงบางซื่อ	 
เขตบางซื่อ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-1-94.3	ไร่

พื้นที่ขาย 2,364	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	24	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 172	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนเพชรเกษม	แขวงบางหว้า	 
เขตภาษีเจริญ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 4-0-36	ไร่

พื้นที่ขาย 17,989	ตร.ม.

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	26	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,564	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 652	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 95%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนอโศก-ดินแดง	แขวงมักกะสัน	 
เขตราชเทวี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1-2-66	ไร่

พื้นที่ขาย 9,477.65	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	30	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,694	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 315	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 89%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนจรัญสนิทวงศ์	13	แขวงวัดท่าพระ	 
เขตบางกอกใหญ่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1	-	1	-	76	ไร่

พื้นที่ขาย 5,201.31	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 430	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 184	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 95%

ความคืบหน้าการขาย 34%
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท	55	แขวงคลองตันเหนือ	 
เขตวัฒนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 1	-	0	-	89	ไร่

พื้นที่ขาย 5,439.48	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	8	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,000	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 130	ยูนิต

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 24%

ความคืบหน้าการขาย 32%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประเสริฐมนูกิจ	แขวงเสนานิคม	 
เขตจตุจักร	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 5	-	0	-	44	ไร่

พื้นที่ขาย 19,223.07	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	25	ชั้น	 
จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,700	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพักอาศัย	จ�านวน	649	ยูนิต	 
และร้านค้าจ�านวน	5	ร้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 40%

ความคืบหน้าการขาย 35%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนสังคมสงเคราะห์	แขวงสะพานสอง 
เขตวังทองหลาง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 8	-	3	-	58	ไร่

พื้นที่ขาย 27,323	ตร.ม

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

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 2,011	ล้านบาท

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

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพัฒนา

ความคืบหน้าการขาย 35%	ของเฟส	1
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ชื่อโครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 40-0-72	ไร่

พื้นที่ขาย 17,859	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	13	ชั้น 
จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,587	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพักอาศัย	จ�านวน	588	ยูนิต	 
และร้านค้าจ�านวน	5	ร้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพัฒนา

ความคืบหน้าการขาย 25%

ชื่อโครงการ Otium Phuket

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟวิ่ง	จ�ากัด

ที่ตั้งโครงการ ต�าบลกมลา	อ�าเภอกระทู้	จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่โครงการ 50-2-75	ไร่

พื้นที่ขาย 26,256	ตร.ม

ชนิดของโครงการ Senior	Living	Village	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 3,500	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต อยู่ในระหว่างการพัฒนา

ชื่อโครงการ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ล�าสาลี

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	 

เขตบางกะปิ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 2	-	0	-	85	ไร่

พื้นที่ขาย 14,718.5	ตร.ม

ชนิดของโครงการ อาคารพักอาศัย	ขนาด	34	ชั้น	 

จ�านวน	1	อาคาร	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,336	ล้านบาท
จ�านวนยูนิต 495	ยูนิต

 1.2  พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย

โครงการ ชีวาวัลย์

โครงการ ชีวาโฮม โครงการชีวา บิซ โฮม

โครงการ ชีวารมย์ โครงการ ฮาร์ท
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ชื่อโครงการ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนรังสิต-นครนายก	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอ
ธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่โครงการ 15-1-76	ไร่

พื้นที่ขาย 3,648.15	ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว	และ	บ้านแฝด

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 475	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต บ้านเดี่ยว	จ�านวน	15	หลัง	
บ้านแฝด	จ�านวน	66	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชื่อโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จ�ากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท	ซอยสุขุมวิท	62/1	แขวงบางจาก	 
เขตพระโขนง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0	-	2	-	9.38	ไร่

พื้นที่ขาย 1,750	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 160	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 9	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 83%

ความคืบหน้าการขาย 25%

ชื่อโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 36

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวา	ฮาร์ท	จ�ากัด	

ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท	ซอยสุขุมวิท	36	แขวงคลองตัน	 
เขตคลองเตย	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 0	-	3	-	70	ไร่

พื้นที่ขาย 2,777	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 270	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 9	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 62%

ความคืบหน้าการขาย 25%

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนพุทธมณฑลสาย	1	แขวงบางระมาด	 
เขตตลิ่งชัน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 26	-	3	-	20	ไร่

พื้นที่ขาย 26,000	ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 52	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2	

ความคืบหน้าการขาย 25%	ของเฟส	1	
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ชื่อโครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนไสวประชาราษฎร์	คลอง	4	 
ต�าบลลาดสวาย	อ�าเภอล�าลกูกา	จงัหวัดปทุมธานี

พื้นที่โครงการ 32	-	0	-	67	ไร่

พื้นที่ขาย 34,717	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 700	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จ�านวน	271	หลัง
อาคารพาณิชย์	จ�านวน	3	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	3

ความคืบหน้าการขาย 98%	ของเฟสที่เปิดขาย

ชื่อโครงการ ชีวาโฮม ประชาอุทิศ - สุขสวัสดิ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาอุทิศ	90	ต�าบลบ้านสวน	 
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่โครงการ 31	-	2	-	87	ไร่

พื้นที่ขาย 38,852	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 890	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จ�านวน	359	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2

ความคืบหน้าการขาย 100%	ของเฟส	1

ชื่อโครงการ ชีวารมย์ นครอินทร์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ถนนนครอินทร์	ต�าบลบางขนุน	อ�าเภอบางกรวย	
จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ 40	-	3	-	43	ไร่

พื้นที่ขาย 37,714	ตร.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี่ยว	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,593	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 139	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2

ความคืบหน้าการขาย 57%	ของเฟส	1

ชื่อโครงการ ชีวา บิซ โฮม เอกชัย - บางบอน

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศ	จ�ากัด

ที่ตั้งโครงการ ถนนเอกชัย	แขวงคลองบางบอน	เขตบางบอน	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ 16-1-99	ไร่

พื้นที่ขาย 15,927	ตร.ม

ชนิดของโครงการ โฮมออฟฟิศ	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 765	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 168	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส	2

ความคืบหน้าการขาย 63%	ของเฟสที่เปิดขาย
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ชื่อโครงการ ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ต�าบลบางเด่ือ	อ�าเภอเมอืงปทุมธาน	ีจงัหวัดปทุมธาน	ี

พื้นที่โครงการ 32-1-19	ไร่

พื้นที่ขาย 30,123	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 903	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จ�านวน	333	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง เฟส	1	85%

ความคืบหน้าการขาย เปิดขายปี	2563

ชื่อโครงการ ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอเมอืงปทุมธานี	จังหวัดปทุมธาน	ี

พื้นที่โครงการ 40-3-59	ไร่

พื้นที่ขาย 36,775	ตร.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม	บ้านแฝด	และอาคารพาณิชย์

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,093	ล้านบาท

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

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการพัฒนา

ความคืบหน้าการขาย เปิดขายปี	2563

รายละเอียดโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ถนนทางหลวงหมายเลข	331	 
ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

พื้นที่โครงการ 26-0-72	ไร่

พื้นที่เช่า 17,120	ตร.ม.

จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 10	ยูนิต

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 300	ล้านบาท

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 200	บาท

ชนิดของโครงการ โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า	
ขนาด	1,512	ตร.ม.	จ�านวน	5	ยูนิต
ขนาด	1,812	ตร.ม.	จ�านวน	1	ยูนิต
ขนาด	1,937	ตร.ม.	จ�านวน	4	ยูนิต

ความคืบหน้าการให้เช่า 100%

แผนการพัฒนาโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า เฟส 2
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	ถนนทางหลวงหมายเลข	331	 

ต�าบลมาบยางพร	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง
พื้นที่โครงการ 13-1-28	ไร่
พื้นที่เช่า 8,905	ตร.ม.
จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 4	ยูนิต

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 165	ล้านบาท
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 220	บาท

ชนิดของโครงการ โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า	เฟส	2
ขนาด	2,190	ตร.ม.	จ�านวน	1	ยูนิต
ขนาด	2,543	ตร.ม.	จ�านวน	1	ยูนิต
ขนาด	2,472	ตร.ม.	จ�านวน	1	ยูนิต
ขนาด	1,700	ตร.ม.	จ�านวน	1	ยูนิต

ความคืบหน้าการให้เช่า อยู่ระหว่างพัฒนา

ความคืบหน้าการบริการให้เช่า เปิดบริการให้เช่า	ปี	2563

 2. ธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า
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รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานขายและ 
การตลาด CHEWA 1

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานขายและ 
การตลาด CHEWA 2

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานขายและ 
การตลาด CHEWA 3

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายงาน

สนับสนุน 
คอนโดและบ้าน

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานวิจัย 
และพัฒนา

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  
สายงาน 

ปฏิบัติการ

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานบริหาร 
องค์กร

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ  

สายงานการเงิน 
และบัญชี

ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย
ฝ่ายขายและการตลาด

ต่างประเทศ
ฝ่าย 

พัฒนาธุรกิจ

ฝ่าย 
บริการลูกค้า

ฝ่าย 
ปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหาร 
ข้อมูลลูกค้า

ฝ่าย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่าย 
จัดซื้อ

ฝ่าย 
ทุนมนุษย์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสาร 
การตลาด

ฝ่ายบริการ 
หลังการขาย

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายกฎหมายและ 
การกำากับการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่าย 
การตลาด

ฝ่าย 
การตลาด

ฝ่าย 
การตลาด ฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

ฝ่�ยตรวจสอบ
ภ�ยใน

คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร

กรรมก�ร 
ผู้จัดก�ร

เลข�นุก�รบริษัท

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
บริห�ร

โครงสร้�งองค์กร 
(Disclosure 102-8, 102-17, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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ห่วงโซ่คุณค่�

RESEARCH & DEVELOPMENT
• การสรรหาที่ดิน 
• การออกแบบ   
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

OPERATION
• การก่อสร้าง

SERVICE
• การบริการหลังการขาย
• CRM

SOURCING
• การจัดหาปัจจัยการผลิต
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การสรรหาผู้รับเหมา

SALES & MARKETING
• การขาย
• การตลาด

(Disclosure 102-9)
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การบริหารจัดการ
ความยั่งยืน

	 การด�าเนนิธรุกจิเพ่ือความม่ันคงแบบชวีาทัย	เราได้น�าหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้กบัธรุกจิของเรา	ภายใต้วสิยัทัศน์และ
พันธกิจของเราอย่างเคร่งครัด	เราได้ขยายธุรกิจและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ	เป็นธุรกิจคอนโด	ธุรกิจบ้านแนวราบ	บ้านเดี่ยว
ระดับพรีเมี่ยม	บ้าน	บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	และทาวน์โฮม	และยังหาโอกาสทางธุรกิจไปสู่ภูมิภาค	หาพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาค
ให้มากขึ้น	หาโอกาสการร่วมมือกับ	partner	ทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านพื้นที่เพิ่มเติม	รวมถึงธุรกิจโรงงานให้เช่าที่จังหวัดระยอง
อีกด้วย	ชีวาทัยยังคงแสวงหาความหลากหลายทางธุรกิจโดยแบ่งสัดส่วนการกระจายความเสี่ยง	ขยายช่องทางของการหารายได้
ทั้งในกรุงเทพมหานคร	และต่างจังหวัด	

	 นอกจากนี	้เรายังพยายามหาช่องทางอ่ืนๆ	เพิม่เตมิท่ีจะท�าให้บรษัิทเตบิโต	สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนท่ามกลาง
กระแสโลกาภวิตัน์	และความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ในยุคปัจจบัุน	เราได้แบ่งปันและการกระจายผลก�าไรออกเป็นส่วนต่างๆ	คอื

	 1.	 แบ่งปันส�าหรับผู้ถือหุ้น

	 2.	 แบ่งเป็นสวัสดิการ	เพื่อดูแลพนักงาน

	 3.	 แบ่งปันเพื่อชุมชน	สังคม	รวมถึงการดูแลคู่ค้าและลูกค้าของชีวาทัย

	 4.	 ส�าหรับการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม	และขยายต่อไปให้ธุรกิจเติบโตขึ้น

	 นอกจากการยึดม่ันการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องแล้ว	 เรามีนโยบายท่ีจะส่งมอบสิ่งดีๆ	 คืนสู่สังคมและชุมชน	 
โดยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยกตัวอย่างเช่น	กิจกรรม	CSR	เพื่อชุมชนที่บ้านป่าเลา	จังหวัดล�าพูน	
เราได้ด�าเนนิการดแูลโรงเรยีน	ดแูลชมุชน	อนรุกัษ์ศลิปะประจ�าท้องถิน่	ส่งเสรมิการสร้างอาชีพให้กบัประชากรในชมุชน	เพ่ือสร้าง
รายได้คืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	และห่างไกลจากยาเสพติด	อันจะส่งผลดีกับสังคมภาพรวมต่อไป

	 นอกจากนี้เรายังให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับลูกค้า	 ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวคนส�าคัญของเรา	 ให้ได้รับการดูแลด้วย
ความใส่ใจและสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็น	

 Chewathai Society	ซ่ึงมคีวามพเิศษมากมาย	ท่ีเรามอบให้กบัลกูบ้านชีวาทัยจะได้รบัสทิธพิเิศษต่างๆ	เช่น	การร่วมกจิกรรม
ชมภาพยนตร์และคอนเสิร์ตแบบ	Exclusive	ร่วมถึงส่วนลดร้านค้า	ส�าหรับลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น

 Chewa Smart Transfer ชีวาทัยเรามีที่ปรึกษามืออาชีพที่ท�างานได้อย่างรวดเร็ว	เพื่อให้บริการดูแลคุณ	เป็นผู้ช่วยในทุกขั้น
ตอนการซื้อบ้าน	ตั้งแต่ขึ้นตอนการเตรียมเอกสาร	บริการด้านสินเชื่อต่างๆ	กับทางธนาคาร	ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด	เพื่อ
ลูกค้าคนส�าคัญของเรา

 Chewa Care	อีกหนึง่ผูช่้วยมอือาชีพท่ีจะคอยดแูลคณุ	ช่วยเหลอืทุกปัญหาการใช้งานของบ้าน	บรกิารแจ้งซ่อม	และตดิตาม
งานซ่อม	งานบริหารชุมชน	งานด้านความปลอดภัย	พร้อมทีมให้บริการช่วยเหลือจากช่างมืออาชีพด้วยความรวดเร็ว

	 การด�าเนินธุรกิจเพื่อความม่ันคงแบบชีวาทัย	 ท่ีเรายึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม	 รับผิดชอบต่อชุมชน	 และยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
(Disclosure 201-1) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายได้รวม 

1,154.37 
ล้านบาท

รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย 

96.49%

รายได้จากการให้เช่าโรงงาน
และค่าบริการ 

2.19%

รายได้อื่น 

1.31%



CHEWATHAI  PLC. 21

บริษัทเปิดโครงการทั้งหมด 7 โครงการ  
มูลค่ารวม 9,556 ล้านบาท
(Disclosure 102-2, 102-6)

โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่า 5,298 ล้านบาท 
• ชีวาทัย เกษตร - นวมินทร์ 
• ชวีาทยั ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชยั 4 
• ชีวาทัย ปิ่นเกล้า 

โครงการแนวราบ มูลค่า 4,448 ล้านบาท 
• ชวีาโฮม สุขสวสัดิ-์ประชาอทิุศ 
• ชวีาวลัย์ ป่ินเกล้า-สาทร 
• ชวีา บซิ โฮม เอกชยั-บางบอน 
• ชวีารมย์ นครอินทร์ 

โครงการคอนโดมิเนียม  
มูลค่า 5,298 ล้านบาท

โครงการแนวราบ  
มูลค่า 4,448 ล้านบาท

มูลค่ารวม 
9,556 
ล้านบาท

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมของบริษัท 

ปี 2562 ร้อยละ 88%

CG

STAKEHOLDERS

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

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

ECONOMIC SUSTAINABILITY
1) การเติบโต
2) ความสามารถในการผลิต
3) ผลตอบแทนและความพึงพอใจ 

ENVIRONMENTALSUSTAINABILITY
1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
3) นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ECONOMIC  
SUSTAINABILITY

SOCIAL  
SUSTAINABILITY

ENVIRONMENTAL  
SUSTAINABILITY

BUILD  
A LIFE

กรอบก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืน
(Disclosure 102-16)
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โครงการสำารวจและติดตามพัฒนาการด้าน 
การกำา กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเ บียน  
ประจำาปี 2562 (CGR)

โครงการสำารวจเพื่อติดตาม และวัดผลการ
พัฒนาการกำากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดนโยบาย และมาตรการในการ
พัฒนาการกำากับดูแลกิจการ และสามารถนำา
ผลประเมนิไปใชส้ำาหรบัปรบัปรงุ และพฒันาการ
ดำาเนินงานอยา่งต่อเนือ่ง อีกท้ังยังเป็นประโยชน์
ต่อนักลงทุนท่ีจะใช้ประกอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์
เพื่อการตัดสินใจลงทุน

รางวัล 1 ใน 10 บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยด์เีด่น

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ผู้พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ และผู้ออกแบบโครงการ  
ท่ีมีผลงานการออกแบบโครงการท่ีมีคุณภาพ  
มีความสวยงาม และคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2562

เพื่อเป็นสัญญานท่ีบ่งบอกว่าบริษัทคำานึงถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ของการมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี

SET Awards 2019

รางวัล SET Awards ประจำาปี 2562 Best 
Investor Relations Awards รางวัลสำาหรับ
บรษิทัท่ีมีความโดดเด่นดา้นการดำาเนินกิจกรรม 
นักลงทุนสัมพันธ์ท่ีให้ความสำาคญัต่อการมีสว่น
ร่วมของทั้งองค์กร

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) (Disclosure 102-13)

บริษัทเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ได้รับการรับรองให้ผ่านกระบวนการประเมิน
ว่ามีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์   
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งม่ัน 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก 
รูปแบบ และม่ันใจว่าบริษัทมีนโยบายกำาหนด
ความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และข้อกำาหนด
ในการดำาเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 
ของบริษัท

นโยบายไม่รับของขวัญจากคู่ค้า (Disclosure 102-16)

นโยบายไม่รับของขวัญจากคู่ค้าหรือลูกค้า 
ของบริษัท หรือหากจำาเป็นต้องรับหรือได้มาซึ่ง
ของขวัญจะต้องรายงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
จัดการให้ถูกต้องและเหมาะสม

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
(Disclosure 102-17)
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102-42, 102-43, 102-44)

RESEARCH &
DEVELOPMENT SOURCING OPERATION

SALES &  
MARKETING SERVICE

กระบวนการ • เทคโนโลยี 
• นวัตกรรม 
• กระแสสังคม 
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• การจัดหาที่ดิน
• การแข่งขัน

• การสรรหาผู้รับเหมา/
ผู้ขาย

• การประเมินผู้รับเหมา/
ผู้ขาย

• การควบคุมวัตถุดิบ
• การจัดการสภาพคล่อง

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

กระบวนการ 
• การจัดการเกี่ยวกับฤดูกาล 

และการเปลี่ยนแปลงของ 
ภูมิอากาศ

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ความปลอดภัย
• การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน 
• สิทธิมนุษยชน

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

ข่าวประชาสัมพันธ์

• แอพพลิเคชั่นบริการ 
หลังการขาย

• เทคโนโลยี
• นวัตกรรม
• การบริหารการสื่อสาร
• การให้บริการที่ดี 

ผู้มีส่วนได้เสีย • หน่วยงาน 
กำากับดูแล

• คู่แข่ง
• นายหน้า
• Designer

• ผู้รับเหมา
• ผู้ขาย
• พันธมิตร
• ธนาคาร/ 

บริษัทหลักทรัพย์

• พนักงาน
• สังคม
• ชุมชน
• ผู้รับเหมา
• ที่ปรึกษา

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

• ลูกค้า
• ชุมชน

ลูกค้า พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

หน่วยงาน 
กำากับดูแล

สังคม/ 
ชุมชน

ผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน

พนักงาน 
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IMPACT TO MULTIPLE STAKEHOLDERS

MED

HIGH

LOW MED HIGH

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

กันของตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• ทรัพยากรการผลิต
• ชุมชนสัมพันธ์/การสื่อสารกับชุมชน

• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมใน 
การดำาเนินธุรกิจ

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

• สิทธิมนุษยชน
• การจ้างงานที่เป็นธรรม

การคัดเลือกประเด็นสำาคัญ (Materiality)

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำ�คัญ
(Disclosure 102-47)

กลยุทธ์ และกิจกรรมด้�นคว�มยั่งยืน

STRATEGY ASPECT

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อควบคุม 
คุณภาพการก่อสร้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

• การจัดการความรู้
• ฝึกอบรม
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้า 
ของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• การวางแผนโครงการ
• การควบคุมโครงการ 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ 
ความร่วมมือกันของตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• การพัฒนากระบวนการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอก 
• การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้รับเหมา • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
• การกำาหนดเกณฑ์ผู้รับเหมา/ผู้ขาย

สร้างระบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

• ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
• การบริการหลังการขาย
• โครงการชีวาทัยโซไซตี้
• การแจ้งเบาะแส
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หญิง 

98 คน
 ไม่มี

ก�รพัฒน�บุคล�กรและชุมชน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

จำานวนพนักงาน 188 คน 
(Disclosure 102-7, 102-8)

ชาย 

90 คน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในงาน,  
สถิติการหยุดงานเจ็บป่วยจากกาทำางาน, 
สถิติการขาดงาน ประจำาปี 2562
(Disclosure 403-2)

การนำานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ระบบเดิมที่ใช้อยู่ทันสมัย  
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม  
ประหยัดเวลาและแรงงาน  
สามารถประมวลผลได้ 
อย่างถูกต้องแม่นยำา

ระบบ CHEWA CONNECT 
โปรแกรมสำาหรับฝ่ายขาย
และการตลาด และฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ ระบบงานด้าน 
การขายอสังหาริมทรัพย ์
 และการบริหารจัดการลูกค้า

ระบบ CHEWA SHARE  
เพื่อเป็นพื้นที่เก็บข้อมูล 
และใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ภายในบริษัท

ระบบ Meeting room 

โปรแกรมสำาหรับการจอง 

ห้องประชุม

ระบบ CHEWA 
PROCUREMENT 
โปรแกรมสำาหรับ 
ฝ่ายจัดซื้อ ระบบที่รองรับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านอสังหาริมทรัพย ์
และการบริหารจัดการ 
งานงบประมาณ

ระบบ CHEWA HUMAN 
OS โปรแกรมสำาหรับ 
ฝ่ายทุนมนุษย์ ระบบการ 
ลงเวลาทำางาน อนุมัติการลา  
และอนุมัติค่าล่วงเวลา
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	 บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	 และสร้างความแตกต่างในเรื่องของสิทธิประโยชน์ท่ีมีให	้ 
โดยจะเป็นการน�าเอาอินไซด์ท่ีเป็นความต้องการของลูกค้ามาน�าเสนอ	 เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุด	 และ
มอบความพิเศษย่ิงกว่าให้ครอบครัวของชีวาทัยด้วย	 “บัตร	CHEWATHAI	SOCIETY	ALL	MEMBER”	 ท่ีออกแบบมาเพ่ือ 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์	 และประสบการณ์ที่พิเศษกว่าของลูกบ้านโดยเฉพาะ	 ภายใต้คอนเซปต์	 “More	living	More	lively”	 หรือ	 
“ความพิเศษ	และสิ่งดีๆ	เพื่อคุณ	ลูกบ้านชีวาทัยเท่านั้น”	และพิเศษกว่าด้วยสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก	All	Member	ทั้งสะสมแต้ม 
ทุกการใช้จ่าย,	แต้มใช้แทนเงนิสด	(100	แต้ม	=	1	บาท)	และส่วนลดเฉพาะสมาชิก	ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ทุกท่ีด้วยความสะดวกท่ี	7-11	 
ทุกสาขา	พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย	ถือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยอีกด้วย

	 นอกจากนี้	CHEWATHAI	SOCIETY	ALL	MEMBER	ยังมีสิทธิพิเศษคัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนส�าคัญอีก	อาทิ

• Chewathai Privilege รับส่วนลดสุดพิเศษจากร้านค้าชั้นน�าต่างๆ	ทั้งลด	แลก	แจก	และแถม	ให้คุณรู้สึกเหมือนเป็น
คนพิเศษได้ทุกที่	ทุกเวลา	กับร้านค้าใกล้โครงการ	และร้านอื่นๆ	อีกมากมาย

• Chewathai Variety กิจกรรมดีๆ	 เพื่อคุณเท่านั้น	 ไม่ว่าจะชมภาพยนตร์ดังรอบพิเศษ	ชมคอนเสิร์ตแบบ	Exclusive	
ใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบ	และกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆ	อีกมากมาย	

• Member Get Member เพียงคุณแนะน�าเพื่อน	 มาเป็นลูกค้าโครงการใดก็ได้ของชีวาทัย	 รับค่าแนะน�าพิเศษสูงสุ 
ดยูนิตละ	100,000	บาท	ยิ่งแนะน�ามาก	ยิ่งได้ค่าแนะน�าแบบคุ้มสุดๆ

• Chewa Care บริการดูแลหลังการขาย	 แจ้งซ่อม	 ปรึกษาการใช้งาน	 เหมือนคุณมีผู้ช่วยส่วนตัว	 คอยให้ค�าปรึกษา	
แนะน�าการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ	ภายในที่พักอาศัยของคุณให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

		 และอีกหนึ่งช่องทาง	 LINE OFFICIAL เพื่อให้
ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสาร	 และสามารถติดต่อกับ 
ชวีาทัย	โซไซตี้	ได้ทนัท	ีทัง้การแจ้งซ่อม,	ติดตามงานซ่อม	
รวมถึงการอัพเดทกิจกรรมต่างๆ	ส�าหรับลูกบ้าน

CHEWATHAI SOCIETY
(Disclosure 102-2, 102-12, 203-1)
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	 มุ่งเน้นที่จะพัฒนากระบวนการท�างานด้านการโอนกรรมสิทธิ์	เพื่อผลประโยชน์สูงสุด	ตามเป้าหมายของบริษัท	โดยให้ความ
ส�าคญักบัการให้บรกิารท่ีรวดเรว็	การเป็นเสมอืนท่ีปรกึษาด้านสนิเชือ่	การให้ความช่วยเหลอื	และเสนอแนวทางท่ีดท่ีีสดุเพือ่สนอง
ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า	 รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า	 จนท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและบอกต่อ	
อีกทั้งยังท�าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าคุ้มค่าในการลงทุน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์	และท�าให้บริษัทของเราเข้าไปอยู่ใน
ใจของลูกค้ามากขึ้น	

	 โดยมีการก�าหนด	VISION	 ของแผนก	 คือ	 “มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ท่ีเช่ียวชาญ	 และเป็นท่ีปรึกษาด้านสินเช่ือบ้าน	 และคอนโด	
เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยเราเช่ือว่าการบริการท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการใส่ใจในทุก 
รายละเอียดของลูกค้า”	และมี	MISSION	ของแผนก	คือ

1.  ลูกค้าคือคนส�าคัญ ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก	เข้าใจในความคาดหวัง	และความต้องการของลูกค้าพร้อม
ตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

2. บริการอย่างมืออาชีพ	 ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ	 และมีมาตรฐาน	 โดยเน้นความครบถ้วน	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เพื่อ 
ตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า

3.  มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง	พัฒนากระบวนการในการท�างานให้มีมาตรฐาน	และมีประสิทธิภาพยิ่งๆ	ขึ้นไป	เน้นที่
การปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้เหมาะกับงานนั้นๆ

4.  เสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพของทีม เสริมสร้างให้พนักงานทุกคนในทีมได้มีการเพิ่มความสามารถให้กับ
ตนเองตลอดเวลา	มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	และใช้ระบบ	Sharing	 ระหว่างความรู้ในทีม	จึงท�าให้เกิดค�าว่า	Chewa	
SMART	TRANSFER
• SMART PERSON	มีบุคลากรที่ชาญฉลาด	มีความสมาร์ทด้านบุคลิกภาพ	และการน�าเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

• SMART INFORMATION	การมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	ถูกต้อง	ชัดเจน	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย

• SMART TECHNOLOGY	 การใช้เทคโนโลยีเข ้ามาพัฒนาข้ันตอนการท�างาน	 ให้เกิดความรวดเร็ว	 
และอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

	 โดยกระบวนการท�างานของ	Chewa	Smart	Transfer	จะครอบคลุม	งานตรวจรับห้องชุด	งานด้านสินเชื่อ	งานจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์	และงานโอนเปลี่ยนชื่อ/โอนเงินประกันสาธูรณปโภค	(มิเตอร์น�้า	-	มิเตอร์ไฟ)	ของลูกค้า

CHEWA SMART TRANSFER

CHEWA CARE
	 บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องบริการหลังการขาย	หลักบริการของเราเรียกว่า	“CHEWA	CARE”	ซึ่งครอบคลุมงานซ่อมแซม	
การดูแลบ้าน	และงานสาธารณูปโภคทั้งหมด

 C aring	 โดย	CHEWA	มีระบบ	“CHEWA	CARE	Maintenance	Service”	บรกิารตรวจเช็กและบ�ารงุรกัษาบ้าน 
และห้องชุดให้คงคุณภาพพร้อมใช้งาน	โดยมีการตรวจเช็ก	ระบบน�้า	ระบบไฟฟ้า	และระบบเครื่อง
ปรับอากาศให้ลูกบ้าน	เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด

 A ttentive 	 หมายถึง	ความห่วงใยและการเอาใจใส่ลูกบ้านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว	 โดยดูแลทุกเรื่อง
ในตัวบ้านให้ลูกบ้านอุ่นใจได้เสมอ

 R esponsibility 	 นอกจากการดูแลลูกบ้านซึ่งเสมือนเป็นครอบครัวแล้ว	 บริษัทยังดูแลรับผิดชอบต่อพื้นที่ในโครงการ
ของ	CHEWA	และดูแลผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	โดยดูแลทั้งคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน	และเพื่อน
บ้านข้างเคียงอีกด้วย

 E xpertist		 การให้บรกิารด้วยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ	มมีาตรฐานในรปูแบบเดยีวกนั	ท้ังทีม	Service	ไปจนถงึ
พนักงานรักษาความปลอดภัย	และพนักงานดูแลสวน	และส่วนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการพัฒนา
ทักษะของทีมงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อคุณภาพการดูแลที่ดีที่สุด

(Disclosure 102-2, 203-1)

(Disclosure 102-2, 203-1)



SD REPORT 201928

	 คอนเซ็ปต์	คือ	“CHEWA	CARE	ดูแลด้วยใจ”	บริษัทเน้นดูแลความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก	พยายามให้บริการที่ตอบโจทย์
ของลูกค้า	 เพราะเมื่อลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในงานบริการอาจจะสร้างให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปากเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าให้
ขยายวงกว้างออกไป	 และอีกจุดเด่นของ	 “CHEWA	CARE”	 คือการให้บริการแบบเชิงรุก	 เช่น	 ตลอดช่วงเวลาประกัน	 บริษัท 
จะเข้าไปดูแลระบบต่างๆ	โดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาลูกค้าแจ้งซ่อมเข้ามาเสียก่อน

	 “CHEWA	CARE	 ดูแลด้วยใจ”	 งานบริการท่ีมากกว่างานบริการท่ัวไป	 ดูแลลูกค้าให้เสมือนเป็นญาติหรือเพื่อนสนิท	 
และสามารถตอบสนองความต้องการให้มากยิ่งขึ้น	เพราะความพึงพอใจของลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
	 บริษัทได้รับการรับรองระบบ	 ISO	9001:2015	 ซ่ึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ซ่ึงเป็นระบบท่ี 
สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการปฏบัิตงิานต่างๆ	ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	มรีะบบการควบคมุท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลบั
เพื่อท�าการแก้ไขข้อผิดพลาด	รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิมไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก

 ประโยชน์ที่จะบริษัทได้รับ 

	 •	คุณภาพสินค้าที่ดีสม�่าเสมอและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 •	เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานดีขึ้น

	 •	เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 •	ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ	รวมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

Certificate No.  TH80712A
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ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
	 การจัดการดแูลสิง่แวดล้อมท่ีดจีะช่วยส่งเสรมิการด�าเนนิงานของบรษัิทให้มปีระสทิธภิาพและเตบิโตอย่างย่ังยืน	จงึมนีโยบาย
สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Policy)	ในการด�าเนินงานตามมาตรฐาน	ISO	14001	:	2015	ด้วยจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมในการ
รักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสีย

 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ระบบ Home Automation จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านผ่าน application มือถือ 

•	 ช่วยให้มีความปลอดภัย	เช่น	Digital	Doorlock,	ตรวจสอบสัญญาณกันขโมยหรือไฟไหม้	หรือตรวจสอบภาพวงจรปิด
แบบ	Real	time

•	 ออกแบบมาเพือ่ผูส้งูอายุ	ผูท่ี้อยู่ระหว่างพักฟ้ืนจากอาการบาดเจบ็	ผูพ้กิาร	หรอืเดก็	จะสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้สะดวกข้ึน
•	 เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	จะสามารถลดปัญหาการเปิดปิด	ไฟฟ้า	เครือ่งปรบัอากาศ	ซ่ึงเป็นสาเหตใุห้สิน้เปลอืงพลงังาน

โดยเปล่าประโยชน์
•	 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการแบบโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ

 การแจ้งเบาะแส
   	 Call	Center	1260	กด	4

  	 บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน) 
	 	 1168/80	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	 
	 	 ถนนพระรามสี่	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

  	 auditcommittee@chewathai.com	

  	 www.chewathai.com

 ติดต่อเลขานุการบริษัท (Disclosure 102-53)

  	 companysecretary@chewathai.com	

 ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  	 Call	Center	1260	กด	3

  	 ir@chewathai.com
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ข้อคว�มจ�กผู้บริห�ร

“บริษัทย่อมคาดหวังยอดขายและผลก�าไร	 เพราะเป็น
เครื่องช้ีวัดความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจ	 แต่การ
เตบิโตไปเพยีงล�าพงัไม่ได้สร้างให้บรษัิทก้าวต่อไปได้อย่าง
มั่นคง..	การร่วมแบ่งปันและสร้างคุณค่าให้กับสังคมหรือ
ส่วนรวม	จะช่วยท�าให้เกิดการยอมรับและสร้างความเชื่อ
มั่นให้กับบริษัทจนสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

“การก่อสร้างท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค
ปัจจุบัน	 โดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความจ�าเป็นของคนในยุคต่อไป”	

“เราไม่ได้แค่สร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล	
แต่เรามอบคุณภาพชีวิต	 มอบการใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพ
และมีความสุข”	

“ทีมงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและ 
ตรวจสอบภายในท่ีมีระบบการติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง	 การให้ค�าปรึกษาในการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กรอย่างถูกต้องตามหลักการควบคุมภายใน	
เพื่อเข้าถึงปัญหา	 และความต้องการพัฒนาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกระดับ	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
แก่บริษัท	ให้ทันต่อสถานการณ์	และมีการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสม	 รัดกุมเพียงพอ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงถูกต้อง 
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

“ถงึแม้การขายและการตลาดจะยึดความต้องการของลกูค้า 
เป็นศูนย์กลาง	 แต่บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสยีกลุม่อ่ืนๆ	เพราะจะท�าให้ธรุกจิก้าวไปได้อย่างสมดลุ”	

Sunantra Mahaprasitchai  
EVP Finance and Accounting

Yuthana Boonsitivaraporn  
EVP Operation 

Jirapat Chatpech 
EVP Sales 

Suparat Ngamsuptaweekoon  
SVP Internal Audit 

Nathanan Ratanaphan  
EVP Sales & Marketing 

(Disclosure 102-14)



CHEWATHAI  PLC. 31

“การจดัการทรพัยากรบุคคลเป็นสิง่ท่ีมองข้ามไม่ได้	เพราะ
เป็นประเด็นส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้
ได้ตามเป้าหมาย	 พนักงานทุกคนจะสามารถท�าหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	อีกทั้งการส่งเสริม	พัฒนา
ศกัยภาพรอบด้านให้เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งกเ็ป็นปัจจยัท่ีจะ
ช่วยให้คณุภาพการท�างานเป็นไปตามระบบและมาตรฐาน
ท่ีบรษัิทก�าหนดไว้..	แต่สิง่ท่ีบรษัิทคาดหวงัท่ีสดุไม่ใช่เพยีง
แค่คุณภาพของงาน	แต่เป็นขวัญก�าลังใจ	ความพึงพอใจ	 
ความสุข	 และการรักษาไว้ซ่ึงพนักงานท่ีดีให้คงอยู ่
กับบริษัทต่อไป”	

“บริษัทจะรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและพัฒนาการ
ให้บริการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความม่ันใจ	
และความเช่ือถือในสายตาลูกค้าเพราะโลกของธุรกิจไม่
ได้มีเพียงชีวาทัยเท่านั้น	 ยังมีคู่แข่งท่ีจ้องจะล้มเราหาก
เราไม่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 การรักษาลูกค้าไว ้
คือสิ่งที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืน”	

“การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่ีดินโดยการสร้างบ้านหรือท่ี
อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความงอกเงยในมิติทางเศรษฐกิจท่ี
ตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจ	 และยังควบคู่ไปกับความ
งอกเงยในมิติด้านพัฒนาสังคม	 วิถีชีวิตชุมชน	 รวมถึง
มิติด้านสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ใช้
ที่ดินเป็นปัจจัยในการด�ารงชีพต่อไป”	

	“บริษัทควบคุมผลกระทบจากโครงการก่อสร้างที่จะมีผล
ต่อสิง่แวดล้อมด้วยความรอบคอบระมดัระวงั	และให้เป็น
ไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 อีกท้ังเลือก
ใช้วัสดุ	 อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งท่ีตอบสนองกระแส
ความต้องการของผูบ้รโิภคท่ีต้องการจะมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องสภาพแวดล้อม	ประหยัดพลงังาน	หรอืแม้แต่วสัดุ
ที่หมดประโยชน์ในการใช้งานแล้ว	จะสามารถน�ากลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก	และไม่ลมืท่ีจะให้ความส�าคญักบัสขุภาพและ
ความสะดวกสบายของผู้อาศัยไปพร้อมกันด้วย”

“ถึงแม้ทฤษฎีการตลาดและการขายจะน�ามาใช้เป็นหลัก
ในการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัท	 แต่เราไม่ลืมท่ีจะให้
ความส�าคัญกับการประยุกต์นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการ
สร้างความทันสมัยเพือ่ให้ทันต่อยุคแห่งการเปลีย่นแปลง	
และความผันผวนของกระแสสังคม	 ท้ังนี้	 เพื่อการสร้าง 
คุณประโยชน์ให้กับลูกค้าทั้งสิ้น”

“สินค้าท่ีมีคุณภาพอาจสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	
แต่การบริการหลังการขายท่ีดีควบคู ่ไปกับคุณภาพ
สินค้าท่ีดีจะสร้างความประทับใจและท�าให้ลูกค้ากลับมา 
ซ้ือสินค้าและใช้บริการกับเราอีกครั้ง	Chewa	Care	 
ดูแลด้วยใจ”	

Peerapong Jumpeesri  
SVP Human Capital 

Visuth Piriyaakkaradej  
SVP Chewa Smart Transfer

Audomporn Chansributh  
SVP BUSINESS DEVELOPMENT 

Chatchai Praphaipant  
SVP Construction-Housing

Aunyapach Peerapakdeepong  
SVP Sales & Marketing Chewa2

Jerdpong Meephadung  
SVP Chewa Care 
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“บริษัทเรียนรู ้ ท่ีจะท�าธุรกิจให้เติบโตไปอย่างย่ังยืน	
บริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล	(Environmental,	
Social	and	Governance	 :	ESG)	 ด�าเนินงานอย่าง
ระมัดระวังต่อผลกระทบด้านสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสร้างคุณค่า	ESG	 ให้กับบริษัท	 และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไปพร้อมกัน”	

“การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการเลือกวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	มีความคงทนใช้ได้นาน	ลดการเกิดเศษของ
เสีย	 และเพิ่มปริมาณการน�ากลับมาใช้ใหม่	 ตามแนวคิด	
Life	Cycle	Thinking	เหล่านี้อาจจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมตัง้แต่เริม่ต้นกระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์
ไปจนตลอดวงจรวัฏจักร”

	“การสร้างและรักษาลูกค้าให้มี	Loyalty	ในระยะยาวเป็น
สิ่งส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจโดยตรง”

“บริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการภายใต ้
หลักธรรมภิบาลท่ีดี	 เพราะเช่ือว่าจะท�าให้บริษัทเติบโต 
อย่างย่ังยืนได้ในระยะยาว	ส�าหรบัผูถ้อืหุ้นหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี	 
ก็เป็นสิ่งส�าคัญย่ิง	 ท่ีเราพร้อมจะมอบข้อมูลของบริษัทท่ี
ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันต่อเวลา	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
และความรู้สึกท่ีดีต่อบริษัทจากการได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม	ส่งผลให้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว”	

“การจัดซ้ือจัดจ้าง	 มีบทบาทท่ีส�าคัญย่ิงในทุกองค์กร	 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กการจัดซ้ือ 
จัดจ้างเดิมๆ	ต่างฝ่ายต่างมุ่งเน้นผลประโยชน์ของตนเอง
เป็นหลัก	ใช้วิธีการต่างๆ	เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด	
แต่ปัจจุบันการหันมาร่วมคิดร่วมพัฒนากันท้ังสองฝ่าย
จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มก�าไรให้กับองค์กร..	 การจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างย่ังยืนสามารถช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับ 
คู่ค้าและธุรกิจจนถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตร

Chanitsara Yingnork  
VP Company Secretary 

Panyapon Sopan  
VP Product Development

Poobest Samranrengjit  
VP Costomer Relation Management 

Jitraporn Yakae  
Investor Relations 

Oratai Arayayan  
VP Procurement 
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	 บริษัท	 ชีวาทัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	 มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	
Social	Responsibilities)	โดยค�านงึถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีบรษัิทมุง่เน้นการพฒันาแหล่งชุมชน 
และโรงเรยีนในพืน้ท่ีห่างไกลเพือ่มอบโอกาสให้แก่เยาวชนและชุมชนท่ีขาดความเท่าเทียม	จากการพจิารณาร่วมกบัองค์ประกอบท่ี 
ส�าคัญหลายประเด็น	 พบว่าการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจะช่วยสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปพร้อมกับการพัฒนา
อย่างย่ังยืนได้	 บริษัทจึงส�ารวจพื้นท่ีสูง	 ห่างไกล	 ทุรกันดาร	 ขาดความเท่าเทียมทางการศึกษา	 และท�าการคัดเลือกโรงเรียนท่ี 
เข้าร่วมโครงการ	 “ชีวาทัย	 พัฒนาสังคม	 เพื่อชุมชนท่ีย่ังยืน”	 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีขาดโอกาสได้เติบโตและมีอนาคตท่ีดี	
เยาวชนเป็นอนาคตของชาติการสร้างโอกาสให้เยาวชนถือเป็นการสร้างอนาคตของชาติทางหนึ่ง

	 ตั้งแต่ปี	2560	 บริษัทได้จัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชนระยะยาวให้กับกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา	 ต�าบลทากาศ	 อ�าเภอแม่ทา	
จังหวัดล�าพูน	และโรงเรียนสาขาจ�านวน	3	แห่ง	คือ	(1)	สาขาผาด่าน	(2)	สาขาแม่สะแงะ	(3)	สาขาปงฝาง	ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก	กลุ่มชาติพันธุ์	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร	โรงเรียนสาขาอยู่ในพื้นที่สูง	มีสภาพภูมิประเทศที่ยากล�าบากในการเดิน
ทาง	บริษัทมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา	เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส	มีความเป็นอยู่	มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น	พร้อมทั้งส่งต่อโอกาสไปยังคนในชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกส�านึกรักบ้านเกิด	ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชน	บ�ารุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่	และศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

	 บรษัิทให้ความส�าคญักบักจิกรรมท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพเยาวชน	จงึได้ร่วมกนัท�าข้อตกลงในด้านต่างๆ	ท่ีจะสนบัสนนุกลุม่
โรงเรียนบ้านป่าเลา	ดังนี้	

1.	 	กจิกรรมในด้านการพัฒนาการศกึษา	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของเยาวชนให้มีทักษะ	ความรู	้และความสามารถในการด�ารงชีวติ
อย่างมีคุณค่า	ยกระดับคุณภาพการศึกษา	ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	รวมถึงให้การสนับสนุนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

2.	 	กจิกรรมในการสนบัสนนุบุคลากรทางการศกึษา	เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครแูละบุคลากรในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
รวมถึงปัญหาการเดินทางไปสอนท่ีโรงเรียนสาขาท่ีมีระยะทางห่างไกลและมีภูมิประเทศท่ียากล�าบากในการเดินทาง	 โดย
เฉพาะช่วงฤดูฝนหรือช่วงมรสุมจะประสบกับถนนขาดเป็นระยะ	 ดินสไลด์	 น�้าป่าหลาก	 ต้นไม้โค่นขวางถนน	 ก้อนหินหล่น
ร่วงทับเส้นทาง	เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

3.	 	กิจกรรมในด้านการกีฬาและการออกก�าลังกาย	เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ	คือ	(1)	ทางด้านร่างกาย	ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง	อดทน	มีบุคลิกภาพที่ดี	(2)	ทางด้านจิตใจ	จะท�าให้จิตใจร่าเริง	แจ่มใส	เบิกบาน	การออกก�าลังกายเป็นทีมจะช่วย
ให้เกิดความเอื้อเฟื้อ	มีเหตุมีผล	ยุติธรรม	(3)	ทางด้านอารมณ์	จะท�าให้มีอารมณ์เยือกเย็น	ไม่หุนหันพลันแล่น	และช่วยลด
ความเครียด	(4)	ทางด้านสติปัญญา	การออกก�าลังกายสม�่าเสมอท�าให้ความคิดอ่านปลอดโปร่ง	มีความคิดสร้างสรรค์	(5)	
ทางด้านสังคม	สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้เพราะการออกก�าลังกายร่วมกันเป็นทีมจะท�าให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรม	สร้าง
ความมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี	 และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในระดับ
จังหวัดและระดับภาค	เช่น	วอลเลย์บอล	ตะกร้อ	เปตอง	เป็นต้น	ซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดความสามัคคี	และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน

โครงการพัฒนาชุมชน
กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา

(Disclosure 102-12)
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4.	 กิจกรรมในด้านการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด	 เพ่ือเสริมสร้างความรู้	 ความคิดและประสบการณ์	 รู้ทันต่อเหตุการณ์ 
บ้านเมือง	กระแสสังคม	และสามารถน�าประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

5.	 กจิกรรมในด้านการอนรุกัษ์วฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่	เช่น	การอนรุกัษ์การละเล่นดนตรพีืน้บ้าน	การอนรุกัษ์และพฒันา
คุณภาพฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองปกาเกอะญอ	เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่และน�าไปสู่ความรักและหวงแหนใน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง	ตลอดจนการสร้างรายได้	สร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.	 กจิกรรมในการก่อสร้าง	บ�ารงุรกัษาสถานศกึษาและศนูย์การเรยีนรู	้เพือ่มอบโอกาสทางการศกึษา	และการเรยีนรูใ้ห้กบัชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกล	ทุรกันดาร

	 อนึ่ง	 โรงเรียนสาขาเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารเข้าถึงยาก	 บริษัทจึงได้ส่งมอบวิทยุสื่อสารติดตั้ง 
ท่ีโรงเรยีนสาขาเพือ่ช่วยให้การตดิต่อสือ่สารสะดวกขึน้	พร้อมท้ังได้จดัท�าระบบกรองน�า้ใหม่เพือ่ให้เยาวชน	และคนในชมุชนสามารถ 
บริโภคน�้าท่ีมีความสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน	 เพราะการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนในชุมชนจะใช้โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางใน 
ทุกๆ	ด้าน	บริษัทจึงเล็งเห็นว่า	ระบบการสื่อสารและระบบสาธารณูปโภคที่ดีจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน 
ให้มีความสุขยิ่งขึ้น	

	 จากกจิกรรมพฒันาชุมชนดงักล่าวบรษัิทมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนและชุมชนเพือ่ให้มีความพร้อมในการด�ารง
ชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Boon Choon Kiat, Managing Director
 กิจกรรม	CSR	ของบริษัท	 ชีวาทัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	ประจ�าปี	2563	ครั้งนี้	 เรามาที่อ�าเภอแม่ทา	 จังหวัดล�าพูน	 
ที่โรงเรียนบ้านป่าเลา	รวมถึงโรงเรียนสาขาทั้ง	3	แห่ง	เป็นกิจกรรม	CSR	ที่ท�าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2560	สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพเด็กๆ	 ในชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืน	 โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชนทุรกันดารห่างไกลความเจริญ

	 การท�า	CSR	ของบริษัทไม่ใช่เพียงการมอบทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว	แต่ในปีนี้บริษัทยังสนับสนุนในการสร้าง
อาคารเรียนเพื่อให้เด็กๆ	มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย	เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน

	 รวมถึงการส่งเสริมด้านการออกก�าลังกาย	เพื่อให้เด็กๆ	ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	สมบูรณ์	สร้างภูมิคุ้มกันให้
กับร่างกาย	และมีสุขภาพใจที่ดี	มีอารมณ์ที่ดี	อีกทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติด
ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนได้ทางหนึ่ง

	 สโลแกนของบริษัทชีวาทัย	คือ	Build	a	life	คือ	การสร้างชีวิต	ซึ่งบริษัทไม่ได้ต้องการสร้างเพียงอาคาร	บ้าน	หรือ	
คอนโดเพื่อการขายเท่านั้น	 เรายังต้องการสร้างชีวิตให้กับเด็กๆ	 ผู้ด้อยโอกาส	 โดยการแบ่งปันท้ังเงินทุน	 และความรัก	 
เพ่ือช่วยลดปัญหาทางสงัคม	สร้างคณุภาพชวีติท่ีดข้ึีน	ให้เดก็ๆ	สามารถด�ารงชีวติและพึง่พาตนเองได้อย่างมีศกัดิศ์รต่ีอไป

“

“
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Visuth Piriyaakkaradej 
Chairman of the Corporate  
Social Responsibility Committee

Chanitsara Yingnork 
Vice Chairman of the Corporate  
Social Responsibility Committee

Poobest Samranrengjit 
Vice Chairman of the Corporate  
Social Responsibility Committee

	 การจัดกิจกรรม	CSR	 ท่ีโรงเรียน
บ้านป่าเลาในครัง้นี	้บรษัิทได้เห็นพฒันาท่ี
ดข้ึีนของเดก็ๆ	ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพ 
การศกึษา	ด้านกฬีาและการออกก�าลงักาย	 
ด้านดนตรีพื้นเมือง	 และด้านงานผ้าทอ
พื้นเมือง

	 การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ของเด็กๆ	 ในช่วงเวลามากกว่า	3	 ปีท่ี
ผ่านมา	 ท�าให้บริษัทเห็นถึงความตั้งใจ
ของเด็กๆ	 ท่ีต้องการพัฒนาตนเองให้มี
ชีวิตท่ีดีขึ้น	 รวมถึงการสร้างทักษะเพื่อ
สร้างอาชีพในอนาคต	 สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในชุมชน 
ต่อไป

	 การอนุรักษ์งานทอผ้าพื้นเมืองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา	 บริษัทได้ 
สนบัสนนุให้มีครผููส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในงานผ้าทอพื้นเมือง	 สร้างให้เกิดการ 
พัฒนาฝีมืองานทอผ้าแก่เด็กนักเรียน	 
คิดค้นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์พื้นถิ่น	มีความสวยงาม	และ
มคีณุภาพในระดบัท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้ตนเองและโรงเรียนได้	

	 อีกท้ัง	 บริษัทยังสนับสนุนในการ
สั่งซ้ือผลิตภัณฑ์งานผ้าทอจากโรงเรียน	 
เพือ่ใช้ในกจิกรรมทางการตลาดของบรษัิท	 
เป็นการสร้างรายได้	 เพิม่ช่องทางการกระจาย 
ผลติภณัฑ์	สร้างการรบัรูใ้ห้กบัสงัคม	เพ่ือ 
ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

	 ชีวาทัย	มองว่าการสนบัสนนุ	ไม่ควร 
ให้เป็นเพยีงการบรจิาคสิง่ของต่างๆ	เพียง 
ครั้งเดียว	แต่ต้องสนับสนุนให้คนที่ได้รับ
มีคุณภาพในทุกๆด้าน	ซึ่งด้านกีฬา	และ
สุขภาพของเด็กๆ	ที่นี่ก็ส�าคัญไม่แพ้กัน	

	 เราได้ให้การสนบัสนนุ	ครผููฝึ้กสอน 
ด้านกฬีา	สนบัสนนุการปรบัปรงุสนามกฬีา	 
รวมถงึงบประมาณการแข่งขัน	เพ่ือท่ีจะให้	 
เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ	 ครบทุกด้าน	
และเราอาจจะเจอคนท่ีมีพรสวรรค์ทาง
ด้านกีฬา	 แนะน�ามาพัฒนาต่อได้	 เช่น
ในปีท่ีผ่านมาทีมตะกร้อของโรงเรียน 
บ้านป่าเลา	ก็ได้แชมป์ระดับจังหวัด	และ
ได้ถึงรองแชมป์ของภาคเหนือ	 ซ่ึงถ้า
ไม่มีครูผู้สอนท่ีถูกต้อง	 หรือผู้สนับสนุน
ในการส่งทีมไปแข่งขัน	 เด็กกลุ่มนี้ก็จะ
ขาดโอกาสไป

“ “ “

“ “
“
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เก่ียวกับ
รายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประจ�าปี	2562	ของบริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	จัดท�าเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัทให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 หรือประชาชนท่ัวไปท่ีให้ความสนใจ	 อ้างอิงข้อมูลระหว่างวันท่ี	 
1	 มกราคม	 ถึง	31	 ธันวาคม	2562	 โดยข้อมูลได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	 และจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ	QR	Code	ทั้งนี้	บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดท�ารายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด	เป้าหมาย	พัฒนาการ	และผลการด�าเนินงานด้านสังคม	สิ่งแวดล้อมและการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

การสอบถามข้อมูล
	 บริษัท	ชีวาทัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	1168/80	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	27	ยูนิตดี	ถนนพระรามสี่	แขวงทุ่งมหาเมฆ		
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

 นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท 

	 โทรศัพท์	:	02	679	8870-4	#	163	

	 อีเมล	:	companysecretary@chewathai.com

 คณะทำางานความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 อีเมล	:	chewathaiCSR@chewathai.com

GRI Standards Content Index มาตรฐานการรายงาน

GRI Standards Page number SDGs

GRI 102: General Disclosures Organizational profile 

102-1 Name	of	the	organization	 8

102-2 Activities,	brands,	products,	and	services 8,	9-16,	21,	26-27

102-3 Location	of	headquarters	 8

102-4 Location	of	operations	 9-16

102-5 Ownership	and	legal	form	 8

102-6 Markets	served	 9-16,	21

102-7 Scale	of	the	organization	 25

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 17,	25 8

102-9 Supply	chain	 18

102-10 Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain	 6

102-12 External	initiatives	 26,	33-34

102-13 Membership	of	associations	 22
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GRI Standards Page number SDGs

Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker	 5,	6,	30-32

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities	 19

Ethics and integrity 

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior	 21,	22 16

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics	 Annual	Report	2019

Governance 

102-18 Governance	structure	 17

102-20 Executive-level	 responsibility	 for	economic,	environmental,	 
and	social	topics	

17

102-22 Composition	of	the	highest	governance	body	and	its	committees	 4,	6,	17

102-23 Chair	of	the	highest	governance	body	 17

102-26 Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	values, 
	and	strategy	

4,	6,	17

102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental,	and	social	
impacts	

19	

102-30 Effectiveness	of	risk	management	processes	

Annual	Report	2019102-35 Remuneration	policies	

102-36 Process	for	determining	remuneration	

Stakeholder engagement 

102-40 List	of	stakeholder	groups	 23

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders	 23

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement	 23

102-44 Key	topics	and	concerns	raised	 23

Reporting practice 

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements	 Annual	Report	2019

102-47 List	of	material	topics	 24

102-49 Changes	in	reporting	 36

102-50 Reporting	period	 36

102-51 Date	of	most	recent	report	 36

102-52 Reporting	cycle	 36

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report	 8,	29,	36

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	Standards	 36-37

102-55 GRI	content	index	 36-37
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GRI Standards Page number SDGs

GRI 201: Economic Performance 

201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed	 20 8

GRI 203: Indirect Economic Impacts 

203-1 Infrastructure	investments	and	services	supported	 26 8

GRI 205: Anti-corruption 

205-1 Operations	assessed	for	risks	related	to	corruption	

Annual	Report	2019205-2 Communication	and	 training	about	anti-corruption	policies	 
and	procedures	

GRI 401: Employment 

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover

Annual	Report	2019401-2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	provided	to	
temporary	or	part-time	employees	

GRI 403: Occupational Health and Safety 

403-2 Hazard	identification,	risk	assessment,	and	incident	investigation	 25

GRI 404: Training and Education 

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee

Annual	Report	2019404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	
programs
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