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วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ (Disclosure 102-16)(Disclosure 102-16)

พันธกิจพันธกิจ

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

1.  ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 1.  ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 
2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถ 2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถ 

ของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า  3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า  

และพันธมิตรทางธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจ
4.  ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบ 4.  ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบ 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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นายชาติชาย พานิชชีวะ
• ประธานกรรมการ	
• ประธานกรรมการบริหาร	
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
• กรรมการอิสระ	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
• กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	

• กรรมการกำากับดูแลกิจการ

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

นายพินิจ หาญพาณิชย์
• กรรมการอิสระ	
• กรรมการตรวจสอบ

นายชัยยุทธ  
เตชะทัศนสุนทร 
• กรรมการอิสระ	
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ	
• กรรมการตรวจสอบ	
• กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
• กรรมการ	
• กรรมการบริหาร	
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท

(Disclosure 102-22, 102-26)

พลตำารวจเอก 
วิสนุ ปราสาททองโอสถ
• กรรมการอิสระ	
• ประธานกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท 
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	 บริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	 (มหาชีน)	 (“บริิษััท”)	 ให้ความสำำาคัญ 
กัับปริะเด็นความริับผิิดชีอบต่่อสำังคม	 (Corporate	 Socia l	
Responsibility	:	CSR)	 และ	 กัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน	(Sustainable	
Development	 :	SD)	 ควบค่่ไปกัับกัาริดำาเนินกัิจำกัาริเพัื�อเป้าหมาย 
ทางธุุริกัิจำและสำริ้างความมั�งคั�งสำ่งสำุดให้แกั่ผิ่้ถืือหุ้น	 ภายใต่้กัริอบ 
กัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริที�ดี	 (Corporate	Governance)	 โดยเน้นที�จำะ 
สำริ้างสำมดุลให้เกัิดขึ้้�นไปพัริ้อมกััน	

	 บริิษััทกัำาหนดให้มีกัริะบวนกัาริที�เน้นไปที�กัาริสำริ้างคุณค่า	
(Value)	ทั�งในมุมมองขึ้องบริิษััทและผิ่้มีสำ่วนได้เสำียทุกัฝ่่าย	ริวมถื้งให้ 
ความสำำาคัญกัับกัาริจำัดกัาริผิลกัริะทบ	(Impact)	 เน่�องจำากักัาริดำาเนิน
ธุุริกัิจำขึ้องบริิษััทย่อมสำ่งผิลกัริะทบต่่อผ้่ิคน	 สำังคม	 สำิ�งแวดล้อมไม่ว่า
ทางใดก็ัทางหน้�ง	 สำ่งผิลกัริะทบทั�งด้านบวกัและ/หรืิอด้านลบ	 ทั�งจำากั
กัาริกัริะทำาที�เจำต่นาหริือไม่เจำต่นากั็ต่าม	 ในปี	2563	 จำ้งเป็นปีขึ้อง 
กัาริวางริากัฐานเพัื�อกัาริดำาเนินกัจิำกัาริขึ้องบริิษััทให้เกิัดความรัิบผิดิชีอบ 
ต่่อสำังคมเพัื�อความยั�งยืนต่่อไปในอนาคต่

(นายชััยยุทธ เตชัะทัศนสุุนทร)
ปริะธุานกัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
ให้ความสุ�าคัญกับประเด็นความรับผิดชัอบต่อสุังคม 

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

ควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจการเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ 
และสุร้างความมั่งคั่งสุูงสุุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(Disclosure 102-14) 

 สารจากประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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	 บริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	(มหาชีน)	(“บริิษััท”)	 กั้าวเขึ้้าสำ่่ 
ปทีี�	12	สำำาหริบักัาริเปน็บริษัิัทผิ่พ้ัฒันาอสัำงหาริมิทริพััย์โคริงกัาริ
ที�อย่่อาศััย	เชี่น	คอนโดมิเนียม	บ้าน	ทาวน์โฮม	โฮมออฟฟิต่	
และโริงงานให้เชี่า	ที�มีคุณภาพัและต่อบสำนองความต่้องกัาริใน
ทุกัริะดับ	โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในปี	2563	ที�ผิ่านมา	บริิษััท	ยังคง
ต่อ่ยอดพัฒันาโคริงกัาริทาวน์โฮมและขึ้ยายต่ลาดเพิั�มโคริงกัาริ
โฮมออฟฟิต่เพืั�อริองริับความต้่องกัาริที�หลากัหลายขึ้องล่กัค้า
และผิ่้บริิโภค	

	 กัาริปรัิบเปลี�ยนกัริะบวนเพัื�อกัาริพััฒนาที�ยั�งยืนเพัื�อให้
เกัิดความสำมดุลใน	3	มิต่ิ	คือ	(1)	มิต่ิเศัริษัฐกัิจำเพัื�อกัาริพััฒนา
ผิลิต่ภัณฑ์์ให้มีความหลากัหลายต่อบสำนองความต้่องกัาริ
ขึ้องล่กัค้าให้สำามาริถืเพัิ�มขึ้ีดความสำามาริถืในกัาริแขึ้่งขึ้ันและ 
มีกัาริเต่ิบโต่ได้อย่างยั�งยืน	(2)	มิต่ิสำังคมเพัื�อสำริ้างคุณภาพัชีีวิต่
กัาริอย่อ่าศัยัขึ้องคนในสำงัคมและสำง่เสำริมิให้เกัดิความสำขุึ้ทางใจำ
หริือสำุขึ้ภาพัจำิต่ที�ดีขึ้้�น	(3)	มิต่ิสำิ�งแวดล้อมบริิษััทพัยายามอย่าง
เต่็มที�ที�จำะใช้ีทรัิพัยากัริต่่างๆ	 ให้เกิัดปริะโยชีน์อย่างคุ้มค่าและ
ควบคุมให้เกัิดผิลกัริะทบต่่อสำิ�งแวดล้อมให้น้อยที�สำุด

	 บริิษััทให้ความใส่ำใจำกัับปริะเด็นสำำาคัญที�มีผิลกัริะทบ 
ริอบด้านต่ามที�ผิ่้มีสำ่วนได้เสำียทั�งภายในและภายนอกัเห็น
ความสำำาคัญ	 ปริะกัอบด้วย	(1)	 กัาริพััฒนาศัักัยภาพับุคลากัริ 
อยา่งต่อ่เน่�องเพัริาะพันกัังานเปน็หน้�งในทริพััยากัริที�สำำาคญัที�สุำด
ขึ้องบริิษััท	(2)	 กัาริใชี้นวัต่กัริริม	(Innovation)	 เทคโนโลยีใน 
ริ่ปแบบใหม่ๆ	 เขึ้้ามาต่อบสำนองโลกัแห่งกัาริเปลี�ยนแปลง	 

(3)	 กัาริบริิหาริจัำดกัาริทริัพัยากัริกัาริผิลิต่ริวมถื้งกัาริบ่ริณา
กัาริห่วงโซ่่อุปทาน	 เพัื�อความริ่วมมือกัันต่ลอดห่วงโซ่่อุปทาน	
(Supply	Chain	 Integration)	 โดยเฉพัาะในเชีิงสำิ�งแวดล้อม	
บริิษััทเริิ�มต่ริะหนักัในปริะเด็นที�เกัี�ยวขึ้้องกัับกัริะแสำรัิกัษ์ัโลกั 
หริือกัาริริักัษัาสำิ�งแวดล้อม	(4)	 กัาริสำริ้างให้เกัิดกัาริมีสำ่วนริ่วม 
ขึ้องผิ่มี้สำว่นไดเ้สำยีทกุัฝ่า่ยอย่างริอบด้าน	โดยใหค้วามสำำาคญัใน
เริื�องกัาริบริิกัาริที�เป็นเลิศัเพัื�อสำริ้างคุณค่าให้เกัิดข้ึ้�นในสำายต่า
ขึ้องล่กัค้าจำนกัลายเป็นความจำงริักัภักัดีต่่อแบรินด์ชีีวาทัย	
(Customer	Loyalty)	 กัาริให้ความสำำาคัญกัับพัันธุมิต่ริทาง 
ธุุริกัิจำเพัื�อสำริ้างให้เกัิดคุณค่าริ่วม	 (Shared	Value)	 บริิหาริ
จำดักัาริต่น้ทนุที�มปีริะสำทิธุภิาพัสำง่สำดุริว่มกันั	ริวมถืง้กัาริสำื�อสำาริ
กับัชีมุชีนเพัื�อริว่มกันักัำาหนดแนวทางที�ชีดัเจำนในกัาริริกััษัาและ 
สำ่งเสำริิมความสัำมพัันธุ์อันดี	 (5)	 กัาริวางแผินกัลยุทธุ์เพัื�อ
ริับมือกัับมาต่ริกัาริต่่างๆ	 ที�เกัี�ยวข้ึ้องและความท้าทายขึ้อง
ภาวะเศัริษัฐกัิจำในชี่วงปี	2563	 ซ้่�งทั�งหมดเป็นสำิ�งที�บริิษััทเห็น 
ความสำำาคัญและปริับเปลี�ยนกัริะบวนกัาริเพัื�อให้เกัิดกัาริพััฒนา
อย่างต่่อเน่�องต่ลอดปี	2563	ที�ผิ่านมา	

(นายบุญ ชัุน เกียรติ)
กัริริมกัาริผิ่้จำัดกัาริ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ (Disclosure 102-22, 102-26) 

นายชััยยุทธ เตชัะทัศนสุุนทร 
ปริะธุานกัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ
นางสุุภาภรณ์์ บุรพกุศลศรี 
กัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ
นายบุญ ชัุน เกียรติ, CFA, CPA 
กัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ	และ	กัริริมกัาริผิ่้จำัดกัาริ

(Disclosure 102-14)

 สารจากกรรมการผู้จัดการ
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BUILD BUILD   
A LIFEA LIFE

สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบาย สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบาย 
ในการใช้ชีวิต พึงพอใจกับสถานที ่ในการใช้ชีวิต พึงพอใจกับสถานที ่
ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล  ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล  
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อนรับ พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อนรับ 
ลูกค้าของชีวาทัยลูกค้าของชีวาทัย

 คุณค่าที่จะส่งมอบ (Disclosure 102-16)
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(Disclosure 102-1, 102-2, 102-3, 102-12)

ชัื่อบริษัท	 	 :		 บริษัท ชัีวาทัย จ�ากัด (มหาชัน)
ชัื่อย่อ	 	 :		 CHEWA
ประเภทของกิจการ		 	 :		 พััฒนาอสำังหาริิมทริัพัย์
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 	 	 :		 0107558000181
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชั�าระแล้ว	 	 :		 1,275,027,883	บาท	ม่ลค่าที�ต่ริาไว้หุ้นละ	1	บาท
สุ�านักงานใหญ่ 	 	 :		 1168/80	อาคาริลุมพัินีทาวเวอริ์	ชีั�น	27	ย่นิต่ดี	ถืนนพัริะริามสำี�
	 	 	 	 แขึ้วงทุ่งมหาเมฆ	เขึ้ต่สำาทริ	กัริุงเทพั	10120
โทรศัพท์ 	 	 :		 (02)	679	8870	-	4
แฟกซ์ 	 	 :		 (02)	679	8875
โฮมเพจ 	 	 :		 www.chewathai.com
Chewathai Call Center	 	 :	 1260
เลขานุการบริษัท	 	 :	 นางสุาวชันิสุรา ยิ่งนอก 
(Disclosure 102-53)	 	 	 โทริศััพัท์	(02)	679	8870	-	4	ต่่อ	163
อีเมล์		 	 :	 chanitsara@chewathai.com
นักลงทุนสุัมพันธ์	 	 :	 นางสุาวจิตราภรณ์์ ยะแก้ว
	 	 	 	 Call	Center	1260	กัด	3
อีเมล์		 	 :	 ir@chewathai.com	

สำ�นักง�นใหญ่ 

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
(Disclosure 102-5)

 ข้อมูลองค์กร

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ชีว�ทัย  
อินเตอร์เชนจ์ จำ�กัด

บริษัท ชีว�ทัย  
ฮัพ ซูน จำ�กัด

บริษัท ชีว�ทัย โฮม 
ออฟฟิศ จำ�กัด

100% 50%

100%

บริษัท ชีว�  
ฮ�ร์ท จำ�กัด

70% 25%

บริษัท กมล�  
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
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ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
(Disclosure 102-2, 102-4)

	 บริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	(มหาชีน)	 และบริิษััทย่อยมีลักัษัณะกัาริปริะกัอบธุุริกัิจำใน	2	 กัลุ่มธุุริกัิจำหลักั	 ได้แกั่	 ธุุริกัิจำพััฒนา
อสำังหาริิมทริัพัย์เพัื�อที�อย่่อาศััย	และธุุริกัิจำโริงงานสำำาเริ็จำริ่ปให้เชี่า	

 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  1.1  พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ โครงการชีวาทัย โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย ราชัปรารภ
ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)
ที่ตั้งโครงการ ถืนนริาชีปริาริภ	แขึ้วงมักักัะสำัน	 

เขึ้ต่ริาชีเทวี	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ
พื้นที่โครงการ 2-0-90	ไริ่
พื้นที่ขาย 17,093	ต่ริ.ม.
ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	26	ชีั�น	 

จำำานวน	1	อาคาริ	(	High	Rise	)
มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,350	ล้านบาท
จ�านวนห้องพัก 325	ย่นิต่
ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%
ความคืบหน้าการขาย 100%

ชัื่อโครงการ เดอะ สุุรวงศ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	ฮัพั	ซ่่น	จำำากััด	

ที่ตั้งโครงการ ถืนนสำุริวงศั์	แขึ้วงสำี�พัริะยา	เขึ้ต่บางริักั	 
จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 0-2-40	ไริ่

พื้นที่ขาย 2,774	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 350	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 52	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย รามค�าแหง

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนริามคำาแหง	แขึ้วงหัวหมากั	 

เขึ้ต่บางกัะปิ	จำงัหวัดกัริงุเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 3-3-32	ไริ่

พื้นที่ขาย 17,054	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	33	ชีั�น	 

จำำานวน	1	อาคาริ	(High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,100	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 535	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย อินเตอร์เชันจ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	อินเต่อริ์เชีนจำ์	จำำากััด	

ที่ตั้งโครงการ ถืนนปริะชีาริาษัฎริ์สำาย	2	แขึ้วงบางซ่ื�อ	เขึ้ต่บางซ่ื�อ	

จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 1-3-12.5	ไริ่

พื้นที่ขาย 10,353	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	26	ชีั�น	 

จำำานวน	1	อาคาริ	(High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 279	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนปากัเกัริ็ด-แจำ้งวัฒนะ	17	ต่ำาบลปากัเกัริ็ด	 
อำาเภอปากัเกัริ็ด	จำังหวัดนนทบุริี

พื้นที่โครงการ 3-1-75	ไริ่

พื้นที่ขาย 13,193	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	 
จำำานวน	2	อาคาริ	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 780	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 427	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	อินเต่อริ์เชีนจำ์	จำำากััด	

ที่ตั้งโครงการ ซ่อยดวงมณี	ต่ำาบลบางเขึ้น	อำาเภอเมือง	 

จำังหวัดนนทบุริี

พื้นที่โครงการ 7-0-70.5	ไริ่

พื้นที่ขาย 23,265	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	

จำำานวน	4	อาคาริ	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 792	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%
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ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย เรสุซิเดนซ์ บางโพ

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนปริะชีาริาษัฎริ์สำาย	2	แขึ้วงบางซ่ื�อ	 
เขึ้ต่บางซ่ื�อ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 1-1-94.3	ไริ่

พื้นที่ขาย 2,364	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	24	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 172	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย เพชัรเกษม 27

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนเพัชีริเกัษัม	แขึ้วงบางหว้า	 
เขึ้ต่ภาษัีเจำริิญ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 4-0-36	ไริ่

พื้นที่ขาย 17,989	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	26	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,564	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก ห้องพักััอาศัยั	638	ย่นติ่	 
และร้ิานค้าจำำานวน	14	ร้ิานค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 98%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย เรสุซิเดนซ์ อโศก

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนอโศักั-ดินแดง	แขึ้วงมักักัะสำัน	 
เขึ้ต่ริาชีเทวี	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 1-2-66	ไริ่

พื้นที่ขาย 9,477.65	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	30	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,694	ล้านบาท

จ�านวนห้องพัก 315	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 94%

ชื่อโครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนจำริัญสำนิทวงศั์	13	แขึ้วงวัดท่าพัริะ	 
เขึ้ต่บางกัอกัใหญ่	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 1	-	1	-	76	ไริ่

พื้นที่ขาย 5,201.31	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 430	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพัักัอาศััย	184	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 43%
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ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย เรสุซิเดนซ์ ทองหล่อ

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนสำุขึุ้มวิท	55	แขึ้วงคลองต่ันเหนือ	 
เขึ้ต่วัฒนา	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 1	-	0	-	89	ไริ่

พื้นที่ขาย 5,439.48	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	Low	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,000	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 130	ย่นิต่

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 93%

ความคืบหน้าการขาย 57%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย เกษตร-นวมินทร์

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนปริะเสำริิฐมน่กัิจำ	แขึ้วงเสำนานิคม	 
เขึ้ต่จำตุ่จำักัริ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 5	-	0	-	44	ไริ่

พื้นที่ขาย 19,223.07	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	25	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,700	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	649	ย่นิต่	 
และริ้านค้าจำำานวน	5	ริ้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 36%

ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชัคชััย 4

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนสำังคมสำงเคริาะห์	แขึ้วงสำะพัานสำอง 
เขึ้ต่วังทองหลาง	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 8	-	3	-	58	ไริ่

พื้นที่ขาย 27,323	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ มี	2	เฟสำ	(	Low	Rise	)
เฟสำ	1	อาคาริพัักัอาศััย	 
ขึ้นาด	8	ชีั�น	จำำานวน	2	อาคาริ	
เฟสำ	2	อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	จำำานวน	 
2	อาคาริ	และขึ้นาด	4	ชีั�น	จำำานวน	1	อาคาริ	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 2,011	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต เฟสำ	1	ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	434	ย่นิต่ 
และริ้านค้า	จำำานวน	1	ริ้านค้า
เฟสำ	2	ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	380	ย่นิต่ 
และริ้านค้า	จำำานวน	1	ริ้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง เฟสำ	1	78%

ความคืบหน้าการขาย เฟสำ	1	59%
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ชัื่อโครงการ ชัีวาทัย ป่�นเกล้า

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนอริุณอมริินทริ์	แขึ้วงบางยี�ขึ้ัน 
เขึ้ต่บางพัลัด	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 40-0-72	ไริ่

พื้นที่ขาย 17,859	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	13	ชีั�น 
จำำานวน	1	อาคาริ	(	High	Rise	)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,587	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	588	ย่นิต่	 
และริ้านค้าจำำานวน	5	ริ้านค้า

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 1%

ความคืบหน้าการขาย 34%

ชื่อโครงการ Otium Phuket

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	กัมลา	ซ่ีเนียริ์	ลิฟวิ�ง	จำำากััด

ที่ตั้งโครงการ ต่ำาบลกัมลา	อำาเภอกัริะท่้	จำังหวัดภ่เกั็ต่

พื้นที่โครงการ 50-2-75	ไริ่

พื้นที่ขาย 26,256	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ Senior	Living	Village	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 4,408	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต อย่่ในริะหว่างกัาริพััฒนา

 1.2  พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย

โครงการ ชีวาวัลย์

โครงการ ชีวาโฮม โครงการชีวา บิซ โฮม

โครงการ ชีวารมย์ โครงการ ฮาร์ท
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ชัื่อโครงการ ชัีวารมย์ รังสุิต-ดอนเมือง

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนริังสำิต่-นครินายกั	ต่ำาบลปริะชีาธุิปัต่ย์	อำาเภอ
ธุัญบุริี	จำังหวัดปทุมธุานี

พื้นที่โครงการ 15-1-76	ไริ่

พื้นที่ขาย 3,648.15	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี�ยว	และ	บ้านแฝ่ด

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 475	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต บ้านเดี�ยว	จำำานวน	15	หลัง	
บ้านแฝ่ด	จำำานวน	66	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 100%

ชัื่อโครงการ ฮาร์ท สุุขุมวิท 62/1

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวา	ฮาริ์ท	จำำากััด	

ที่ตั้งโครงการ ถืนนสำุขึุ้มวิท	ซ่อยสำุขึุ้มวิท	62/1	แขึ้วงบางจำากั	 
เขึ้ต่พัริะโขึ้นง	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 0	-	2	-	9.38	ไริ่

พื้นที่ขาย 1,750	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 160	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 9	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100%

ความคืบหน้าการขาย 11%

ชัื่อโครงการ ฮาร์ท สุุขุมวิท 36

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวา	ฮาริ์ท	จำำากััด	

ที่ตั้งโครงการ ถืนนสำุขึุ้มวิท	ซ่อยสำุขึุ้มวิท	36	แขึ้วงคลองต่ัน	 
เขึ้ต่คลองเต่ย	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 0	-	3	-	70	ไริ่

พื้นที่ขาย 2,777	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 270	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 8	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 85%

ความคืบหน้าการขาย 0%

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ชัื่อโครงการ ชัีวาวัลย์ ป่�นเกล้า-สุาทร

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนพัุทธุมณฑ์ลสำาย	1	แขึ้วงบางริะมาด	 
เขึ้ต่ต่ลิ�งชีัน	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 26	-	3	-	20	ไริ่

พื้นที่ขาย 26,000	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี�ยว

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 52	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 72%

ความคืบหน้าการขาย 27%
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ชัื่อโครงการ ชัีวาโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนไสำวปริะชีาริาษัฎริ์	คลอง	4	 
ต่ำาบลลาดสำวาย	อำาเภอลำาลก่ักัา	จำงัหวัดปทุมธุานี

พื้นที่โครงการ 32	-	0	-	67	ไริ่

พื้นที่ขาย 34,717	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 700	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำำานวน	271	หลัง
อาคาริพัาณิชีย์	จำำานวน	3	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 60%

ความคืบหน้าการขาย 30%

ชัื่อโครงการ ชัีวาโฮม ประชัาอุทิศ - สุุขสุวัสุดิ�

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนปริะชีาอุทิศั	90	ต่ำาบลบ้านสำวน	 
อำาเภอพัริะสำมุทริเจำดีย์	จำังหวัดสำมุทริปริากัาริ

พื้นที่โครงการ 31	-	2	-	87	ไริ่

พื้นที่ขาย 38,852	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 890	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำำานวน	359	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อย่่ริะหว่างกั่อสำริ้างเฟสำ	2	79%

ความคืบหน้าการขาย 28%

ชัื่อโครงการ ชัีวารมย์ นครอินทร์

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ถืนนนคริอินทริ์	ต่ำาบลบางขึ้นุน	อำาเภอบางกัริวย	
จำังหวัดนนทบุริี

พื้นที่โครงการ 40	-	3	-	43	ไริ่

พื้นที่ขาย 37,714	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ บ้านเดี�ยว	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,593	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 139	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง อย่่ริะหว่างกั่อสำริ้างเฟสำ	3	96%

ความคืบหน้าการขาย 17%

ชัื่อโครงการ ชัีวา บิซ โฮม เอกชััย - บางบอน

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศั	จำำากััด

ที่ตั้งโครงการ ถืนนเอกัชีัย	แขึ้วงคลองบางบอน	เขึ้ต่บางบอน	

จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พื้นที่โครงการ 16-1-99	ไริ่

พื้นที่ขาย 15,927	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ โฮมออฟฟิศั	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 765	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต 168	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 70%

ความคืบหน้าการขาย 43%
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ชื่อโครงการ ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ต่ำาบลบางเดื�อ	อำาเภอเมืองปทุมธุาน	ีจำงัหวัดปทุมธุาน	ี

พื้นที่โครงการ 32-1-19	ไริ่

พื้นที่ขาย 30,123	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม	

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 903	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำำานวน	333	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง เฟสำ	1	96%

ความคืบหน้าการขาย 48%	ขึ้องเฟสำ	1	

ชัื่อโครงการ ชัีวาโฮม รังสุิต-ปทุม

ผู้พัฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่ตั้งโครงการ ต่ำาบลบ้านกัลาง	อำาเภอเมืองปทุมธุาน	ีจำงัหวัดปทุมธุาน	ี

พื้นที่โครงการ 40-3-59	ไริ่

พื้นที่ขาย 36,775	ต่ริ.ม

ชนิดของโครงการ ทาวน์โฮม	บ้านแฝ่ด	และอาคาริพัาณิชีย์

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,093	ล้านบาท

จ�านวนยูนิต ทาวน์โฮม	จำำานวน	329	หลัง
บ้านแฝ่ด	จำำานวน	40	หลัง
อาคาริพัาณิชีย์	จำำานวน	16	หลัง

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง เฟสำ	1	95%

ความคืบหน้าการขาย 56%	ขึ้องเฟสำ	1

รายละเอียดโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า 
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชัีวาทัย จ�ากัด (มหาชัน)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุต่สำาหกัริริมอมต่ะซ่ิต่ี�	ถืนนทางหลวงหมายเลขึ้	331	 
ต่ำาบลมาบยางพัริ	อำาเภอปลวกัแดง	จำังหวัดริะยอง

พื้นที่โครงการ 26-0-72	ไริ่

พื้นที่เช่า 17,120	ต่ริ.ม.

จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 10	ย่นิต่

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 300	ล้านบาท
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 200	บาท

ชนิดของโครงการ โริงงานสำำาเริ็จำริ่ปให้เชี่า	
ขึ้นาด	1,512	ต่ริ.ม.	จำำานวน	5	ย่นิต่
ขึ้นาด	1,812	ต่ริ.ม.	จำำานวน	1	ย่นิต่
ขึ้นาด	1,937	ต่ริ.ม.	จำำานวน	4	ย่นิต่

ความคืบหน้าการให้เช่า 100%

แผนการพัฒนาโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า เฟส 2
ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชัีวาทัย จ�ากัด (มหาชัน)
ที่ตั้งโครงการ นิคมอุต่สำาหกัริริมอมต่ะซ่ิต่ี�	ถืนนทางหลวงหมายเลขึ้	331	 

ต่ำาบลมาบยางพัริ	อำาเภอปลวกัแดง	จำังหวัดริะยอง
พื้นที่โครงการ 13-1-28	ไริ่
พื้นที่เช่า 8,905	ต่ริ.ม.
จ�านวนยูนิตที่ให้เช่า 4	ย่นิต่
มูลค่าโครงการโดยประมาณ 165	ล้านบาท
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร 220	บาท
ชนิดของโครงการ โริงงานสำำาเริ็จำริ่ปให้เชี่า	เฟสำ	2

ขึ้นาด	2,190	ต่ริ.ม.	จำำานวน	1	ย่นิต่
ขึ้นาด	2,543	ต่ริ.ม.	จำำานวน	1	ย่นิต่
ขึ้นาด	2,472	ต่ริ.ม.	จำำานวน	1	ย่นิต่
ขึ้นาด	1,700	ต่ริ.ม.	จำำานวน	1	ย่นิต่

ความคืบหน้าการให้เช่า อย่่ริะหว่างพััฒนา
ความคืบหน้าการบริการให้เช่า เปิดบริิกัาริให้เชี่า	ปี	2563	และ	เมื�อเดือนสำิงหาคม	2563	

บริิษััทได้เขึ้้าทำาสำัญญาต่กัลงกัริะทำากัาริกัับทริัสำต่์เพัื�อ 
กัาริลงทุนในอสำังหาริิมทริัพัย์สำิทธุิกัาริเชี่า	เอไอเอ็ม	 
อินดัสำเทริียล	โกัริท	(“AIMIRT”)	เพัื�อขึ้ายที�ดินพัริ้อม
อาคาริโริงงานในริาคา	460	ล้านบาท	

 2. ธุรกิจโรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า
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 โครงสร้างองค์กร 
(Disclosure 102-8, 102-17, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

สายงานขาย 
และการตลาด

สายงานปฏิบัติ 
การก่อสร้าง

สายงานวิจัยและ 
พัฒนา

สายงานการเงิน 
และบัญชี

สายงานบริหารองค์กร
Corporate	Affairsสายงานสนับสนุน

ฝ่ายชีวา	1 ฝ่ายกำากับกิจการฝ่ายการเงินฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายแนวสูงฝ่ายชีวาแคร์ 
และความสัมพันธ์ลูกค้า

ฝ่ายชีวา	2 ฝ่ายทุนมนุษย์	ฝ่ายบัญชีฝ่ายต้นทุนและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายแนวราบ

	ฝ่ายชีวา	3 	ฝ่ายจัดซื้อ
Purchase

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	

ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	การขายและการตลาดต่างประเทศ	

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�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
บริห�ร
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RESEARCH & DEVELOPMENT
• การสรรหาที่ดิน 
• การออกแบบ   
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

SOURCING
• การจัดหาปัจจัยการผลิต
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การสรรหาผู้รับเหมา

OPERATION
• การก่อสร้าง

SALES & MARKETING
• การขาย
• การตลาด

SERVICE
• การบริการหลังการขาย
• CRM

ห่วงโซ่คุณค่�
(Disclosure 102-9)
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	 กัาริดำาเนนิธุรุิกัจิำเพืั�อความมั�นคงแบบชีวีาทัย	เริาได้นำาหลกัักัาริเศัริษัฐกัจิำพัอเพัยีงมาใช้ีกับัธุรุิกัจิำขึ้องเริา	ภายใต้่วสิำยัทัศัน์และ
พัันธุกัิจำขึ้องเริาอย่างเคริ่งคริัด	เริาได้ขึ้ยายธุุริกัิจำและกัริะจำายความเสำี�ยงทางธุุริกัิจำ	เป็นธุุริกัิจำคอนโด	ธุุริกัิจำบ้านแนวริาบ	บ้านเดี�ยว
ริะดับพัริีเมี�ยม	บ้าน	บ้านเดี�ยว	บ้านแฝ่ด	และทาวน์โฮม	และยังหาโอกัาสำทางธุุริกัิจำไปสำ่่ภ่มิภาค	หาพัันธุมิต่ริทางธุุริกัิจำในภ่มิภาค
ให้มากัขึ้้�น	หาโอกัาสำกัาริริ่วมมือกัับ	partner	ทางธุุริกัิจำที�เชีี�ยวชีาญด้านพัื�นที�เพัิ�มเต่ิม	ริวมถื้งธุุริกัิจำโริงงานให้เชี่าที�จำังหวัดริะยอง
อีกัด้วย	ชีีวาทัยยังคงแสำวงหาความหลากัหลายทางธุุริกัิจำโดยแบ่งสำัดสำ่วนกัาริกัริะจำายความเสำี�ยง	ขึ้ยายชี่องทางขึ้องกัาริหาริายได้
ทั�งในกัริุงเทพัมหานคริ	และต่่างจำังหวัด	

	 นอกัจำากันี�	เริายงัพัยายามหาช่ีองทางอื�นๆ	เพัิ�มเต่มิที�จำะทำาให้บริษิัทัเต่บิโต่	สำามาริถืดำาริงอย่่ได้อย่างมั�นคงและยั�งยืนท่ามกัลาง
กัริะแสำโลกัาภวิตั่น์	และความเปลี�ยนแปลงอย่างริวดเริว็	ในยุคปัจำจำบัุน	เริาได้แบ่งปันและกัาริกัริะจำายผิลกัำาไริออกัเป็นส่ำวนต่่างๆ	คอื

	 1.	 แบ่งปันสำำาหริับผิ่้ถืือหุ้น

	 2.	 แบ่งเป็นสำวัสำดิกัาริ	เพัื�อด่แลพันักังาน

	 3.	 แบ่งปันเพัื�อชีุมชีน	สำังคม	ริวมถื้งกัาริด่แลค่่ค้าและล่กัค้าขึ้องชีีวาทัย

	 4.	 สำำาหริับกัาริลงทุนและขึ้ยายกัิจำกัาริเพัิ�มเต่ิม	และขึ้ยายต่่อไปให้ธุุริกัิจำเต่ิบโต่ขึ้้�น

	 นอกัจำากักัาริย้ดมั�นกัาริดำาเนินธุุริกิัจำโดยย้ดหลักัความถื่กัต่้องแล้ว	 เริามีนโยบายที�จำะสำ่งมอบสิำ�งดีๆ	 คืนสำ่่สัำงคมและชุีมชีน	 
โดยให้ชีุมชีนได้ริับผิลปริะโยชีน์จำากักัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน	ยกัต่ัวอย่างเชี่น	กัิจำกัริริม	CSR	เพัื�อชีุมชีนที�บ้านป่าเลา	จำังหวัดลำาพั่น	
เริาได้ดำาเนนิกัาริดแ่ลโริงเริยีน	ดแ่ลชีมุชีน	อนรุิกััษ์ัศัลิปะปริะจำำาท้องถิื�น	ส่ำงเสำริมิกัาริสำร้ิางอาชีีพัให้กับัปริะชีากัริในชุีมชีน	เพัื�อสำร้ิาง
ริายได้คืนสำ่่ชีุมชีนอย่างยั�งยืน	และห่างไกัลจำากัยาเสำพัต่ิด	อันจำะสำ่งผิลดีกัับสำังคมภาพัริวมต่่อไป

	 นอกัจำากันี�เริายังให้ความสำำาคัญเป็นอย่างมากักัับล่กัค้า	 ซ่้�งเปริียบเสำมือนคริอบคริัวคนสำำาคัญขึ้องเริา	 ให้ได้ริับกัาริด่แลด้วย
ความใสำ่ใจำและสำิทธุิพัิเศัษัไม่ว่าจำะเป็น	

 Chewathai Society	ซ้่�งมีความพิัเศัษัมากัมาย	ที�เริามอบให้กัับล่กับ้านชีีวาทัยจำะได้รัิบสิำทธุพิัเิศัษัต่่างๆ	เช่ีน	กัาริร่ิวมกิัจำกัริริม
ชีมภาพัยนต่ริ์และคอนเสำิริ์ต่แบบ	Exclusive	ริ่วมถื้งสำ่วนลดริ้านค้า	สำำาหริับล่กัค้าคนพัิเศัษัเท่านั�น

 Chewa Smart Transfer ชีีวาทัยเริามีที�ปริ้กัษัามืออาชีีพัที�ทำางานได้อย่างริวดเริ็ว	เพัื�อให้บริิกัาริด่แลคุณ	เป็นผิ่้ชี่วยในทุกัขึ้ั�น
ต่อนกัาริซ่ื�อบ้าน	ต่ั�งแต่่ขึ้้�นต่อนกัาริเต่ริียมเอกัสำาริ	บริิกัาริด้านสำินเชีื�อต่่างๆ	กัับทางธุนาคาริ	ด้วยอัต่ริาดอกัเบี�ยที�ดีที�สำุด	เพัื�อ
ล่กัค้าคนสำำาคัญขึ้องเริา

 Chewa Care	อีกัหน้�งผิ่ช่้ีวยมืออาชีพีัที�จำะคอยดแ่ลคณุ	ช่ีวยเหลอืทุกัปัญหากัาริใช้ีงานขึ้องบ้าน	บริกิัาริแจ้ำงซ่่อม	และต่ดิต่าม
งานซ่่อม	งานบริิหาริชีุมชีน	งานด้านความปลอดภัย	พัริ้อมทีมให้บริิกัาริชี่วยเหลือจำากัชี่างมืออาชีีพัด้วยความริวดเริ็ว

	 กัาริดำาเนินธุุริกัิจำเพัื�อความมั�นคงแบบชีีวาทัย	 ที�เริาย้ดมั�นในความริับผิิดชีอบต่่อสำังคม	 ริับผิิดชีอบต่่อชีุมชีน	 และย้ดหลักั
เศัริษัฐกัิจำพัอเพัียง

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
(Disclosure 201-1) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย 

98.72%
รายได้อื่น 

1.28%

 การบริหารจัดการความยั่งยืน

รายได้รวม 

1,643.32 
ล้านบาท
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บริษัทเปิดโครงการทั้งหมด 4 โครงการ 
มูลค่ารวม 4,126 ล้านบาท
(Disclosure 102-2, 102-6)

โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่า 2,130 ล้านบาท 
• ชัีวาทัย เกษตร - นวมินทร์ 
• ชัีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ13 

โครงการแนวราบ มูลค่า 1,996 ล้านบาท 
• ชัีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม
• ชัีวาโฮม รังสุิต-ปทุม

โครงการคอนโดมิเนียม  

มูลค่า 2,130 ล้านบาท

โครงการแนวราบ  

มูลค่า 1,996 ล้านบาท

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์
และบริการโดยรวมของบริษัท 
ปี 2563 ร้อยละ 91.2%

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)

มูลค่ารวม 
4,126 

ล้านบาท
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
(Disclosure 102-17)

SET AWARDS รางวัล 1 ใน 10 บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(CAC)

ISO 9001 : 2015

การประเมินคุณภาพ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

ISO 14001 : 2015NO GIFT POLICY

รางวัล SET Awards Investor Relations Awards 
รางวัลสำาหรับบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำาเนิน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วน
ร่วมของทั้งองค์กร

โครงการสำารวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการเพื่อเป็น
แนวทางในการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ
และสามารถนำาผลประเมินไปใช้สำาหรับปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห 
์หลักทรัพย์เพื่อการตัดสินใจลงทุน

โครงการสำารวจและติดตามพัฒนาการ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  

ประจำาปี 2563 (CGR)

ใบรับรองคุณภาพตาม 
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

นโยบายไม่รับของขวัญจากคู่ค้าหรือลูกค้าของบริษัท หรือ 
หากจำาเป็นต้องรับหรือได้มาซึ่งของขวัญจะต้องรายงานเพื่อ

เข้าสู่กระบวนการจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสม

บริษัทเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการรับรองให้ผ่าน
กระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการ

ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อเป็น 
การแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและมั่นใจว่าบริษัทม ี

นโยบายกำาหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติและข้อกำาหนดใน
การดำาเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อเป็นสัญญานที่บ่งบอกว่าบริษัทคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและ 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญ 

ของการมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ใบรับรองคุณภาพตาม 
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล่้อม

 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และผู้ออกแบบโครงการ  

ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่มีคุณภาพ  
มีความสวยงาม และคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม



CHEWATHAI  PLC. 23

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 พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกำากับดูแล

สังคม/ชุมชนผู้ถือหุ้น/นักลงทุน พนักงาน 
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• 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 

• Knowledge Management (KM)
• Training (In-House Training / On-the-Job Training / 

Workshop / Seminar
• Research & Development (R&D)

ควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้า 
ของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• Project Planning
• Project Control
• Knowledge Sharing

ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้รับเหมา • Risk Analysis in Construction Project
• Criteria for Specificying Infrastructure Contractors 

o Supplier / Contractor / Vendor Self-Assessment  
o Onsite Audit   
o Onsite Visit

สร้างระบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

• Stakeholders Satisfaction Survey
• Smart After Sales Service
• CHEWATHAI Society Project
• Whistle Blowing
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หญิง 

100 คน

หญิง 

24  คน  ไม่มี

ก�รพัฒน�บุคล�กรและชุมชน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

จำานวนพนักงาน  

192 คน  
(Disclosure 102-7, 102-8)

จำานวนพนักงานลาออก 

57  คน  
Disclosure 102-7)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในงาน,  
สถิติการหยุดงานเจ็บป่วยจาก
การทำางาน, สถิติการขาดงาน 
ประจำาปี 2563
(Disclosure 403-2)

การนำานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ระบบเดิมที่ใช้
อยู่ทันสมัย ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ประหยัดเวลา
และแรงงาน สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำา

ระบบ CHEWA CONNECT โปรแกรมสำาหรับฝ่่ายขายและการตลาด 
และฝ่่ายลูกค้าสัมพันธ์ ระบบงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย ์
และการบริหารจัดการลูกค้า

ระบบ CHEWA SHARE เพื่อเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ภายในบริษัท

ระบบ Meeting room โปรแกรมสำาหรับการจองห้องประชุม

ระบบ CHEWA PROCUREMENT โปรแกรมสำาหรับ 
ฝ่่ายจัดซื้อ ระบบที่รองรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน
อสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการงานงบประมาณ

ระบบ CHEWA HUMAN OS โปรแกรมสำาหรับฝ่่ายทุนมนุษย์ 
ระบบการลงเวลาทำางาน อนุมัติการลา และอนุมัติค่าล่วงเวลา

ชาย 

92 คน

ชาย 

33 คน
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	 บริิษััทมุ่งมั�นในกัาริพััฒนาเพืั�อต่อบโจำทย์ความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้า	 และสำริ้างความแต่กัต่่างในเรืิ�องขึ้องสิำทธิุปริะโยชีน์ที�มีให	้ 
โดยจำะเป็นกัารินำาเอาอินไซ่ด์ที�เป็นความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้ามานำาเสำนอ	 เพัื�อให้สำามาริถืต่อบโจำทย์ความต่้องกัาริได้ต่ริงจุำด	 และ
มอบความพัิเศัษัยิ�งกัว่าให้คริอบคริัวขึ้องชีีวาทัยด้วย	 “บัต่ริ	CHEWATHAI	SOCIETY	ALL	MEMBER”	 ที�ออกัแบบมาเพัื�อ 
ต่อบสำนองไลฟ์สำไต่ล์	 และปริะสำบกัาริณ์ที�พัิเศัษักัว่าขึ้องล่กับ้านโดยเฉพัาะ	 ภายใต่้คอนเซ่ปต่์	 “More	living	More	lively”	 หริือ	 
“ความพัิเศัษั	และสำิ�งดีๆ	เพัื�อคุณ	ล่กับ้านชีีวาทัยเท่านั�น”	และพัิเศัษักัว่าด้วยสำิทธุิพัิเศัษัเฉพัาะสำมาชีิกั	All	Member	ทั�งสำะสำมแต่้ม 
ทุกักัาริใช้ีจ่ำาย,	แต้่มใช้ีแทนเงนิสำด	(100	แต้่ม	=	1	บาท)	และส่ำวนลดเฉพัาะสำมาชีกิั	ที�สำามาริถืใช้ีจ่ำายได้ทุกัที�ด้วยความสำะดวกัที�	7-11	 
ทุกัสำาขึ้า	พัริ้อมสำิทธุิพัิเศัษัและสำ่วนลดมากัมาย	ถืือเป็นกัาริสำริ้างความแปลกัใหม่ในวงกัาริอสำังหาริิมทริัพัย์ขึ้องเมืองไทยอีกัด้วย

	 นอกัจำากันี�	CHEWATHAI	SOCIETY	ALL	MEMBER	ยังมีสำิทธุิพัิเศัษัคัดสำริริมาเพัื�อล่กัค้าคนสำำาคัญอีกั	อาทิ

• Chewathai Privilege ริับสำ่วนลดสำุดพัิเศัษัจำากัริ้านค้าชีั�นนำาต่่างๆ	ทั�งลด	แลกั	แจำกั	และแถืม	ให้คุณริ่้สำ้กัเหมือนเป็น
คนพัิเศัษัได้ทุกัที�	ทุกัเวลา	กัับริ้านค้าใกัล้โคริงกัาริ	และริ้านอื�นๆ	อีกัมากัมาย

• Chewathai Variety กัิจำกัริริมดีๆ	เพัื�อคุณเท่านั�น	ไม่ว่าจำะชีมภาพัยนต่ริ์ดังริอบพัิเศัษั	ชีมคอนเสำิริ์ต่แบบ	Exclusive	
ใกัล้ชีิดกัับศัิลปินที�ชีื�นชีอบ	และกัิจำกัริริมสำุดพัิเศัษัอื�นๆ	อีกัมากัมาย	

• Member Get Member เพัียงคุณแนะนำาเพัื�อน	 มาเป็นล่กัค้าโคริงกัาริใดกั็ได้ขึ้องชีีวาทัย	 ริับค่าแนะนำาพิัเศัษัสำ่งสำุ 
ดย่นิต่ละ	100,000	บาท	ยิ�งแนะนำามากั	ยิ�งได้ค่าแนะนำาแบบคุ้มสำุดๆ

• Chewa Care บริิกัาริด่แลหลังกัาริขึ้าย	 แจำ้งซ่่อม	 ปริ้กัษัากัาริใช้ีงาน	 เหมือนคุณมีผิ่้ช่ีวยสำ่วนต่ัว	 คอยให้คำาปริ้กัษัา	
แนะนำากัาริด่แลริักัษัาอุปกัริณ์ต่่างๆ	ภายในที�พัักัอาศััยขึ้องคุณให้มีอายุกัาริใชี้งานที�นานขึ้้�น

		 และอีกัหน้�งชี่องทาง	 LINE OFFICIAL เพัื�อให้
ล่กัค้าสำามาริถืติ่ดต่ามขึ้่าวสำาริ	 และสำามาริถืต่ิดต่่อกัับ 
ชีวีาทัย	โซ่ไซ่ต่ี�	ได้ทนัท	ีทั�งกัาริแจำ้งซ่อ่ม,	ต่ิดต่ามงานซ่อ่ม	
ริวมถื้งกัาริอัปเดต่กัิจำกัริริมต่่างๆ	สำำาหริับล่กับ้าน

CHEWATHAI SOCIETY
(Disclosure 102-2, 102-12, 203-1)
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	 มุ่งเน้นที�จำะพััฒนากัริะบวนกัาริทำางานด้านกัาริโอนกัริริมสำิทธุิ์	เพัื�อผิลปริะโยชีน์สำ่งสำุด	ต่ามเป้าหมายขึ้องบริิษััท	โดยให้ความ
สำำาคญักัับกัาริให้บริกิัาริที�ริวดเริว็	กัาริเป็นเสำมือนที�ปริก้ัษัาด้านสิำนเชืี�อ	กัาริให้ความช่ีวยเหลอื	และเสำนอแนวทางที�ดทีี�สำดุเพัื�อสำนอง
ความต่้องกัาริที�แต่กัต่่างขึ้องล่กัค้า	 ริวมถื้งกัาริสำริ้างปริะสำบกัาริณ์ที�ดีให้กัับล่กัค้า	 จำนทำาให้ล่กัค้าเกัิดความปริะทับใจำและบอกัต่่อ	
อีกัทั�งยังทำาให้ล่กัค้าเกัิดความมั�นใจำว่าคุ้มค่าในกัาริลงทุน	ซ่้�งจำะชี่วยเพัิ�มม่ลค่ากัับผิลิต่ภัณฑ์์	และทำาให้บริิษััทขึ้องเริาเขึ้้าไปอย่่ใน
ใจำขึ้องล่กัค้ามากัขึ้้�น	

	 โดยมีกัาริกัำาหนด	VISION	 ขึ้องแผินกั	 คือ	 “มุ่งมั�นที�จำะเป็นผิ่้ที�เชีี�ยวชีาญ	 และเป็นที�ปริ้กัษัาด้านสิำนเชืี�อบ้าน	 และคอนโด	
เพัื�อเป็นทางเลือกัที�ดีที�สำุดในกัาริต่อบสำนองความพั้งพัอใจำขึ้องล่กัค้า	 โดยเริาเชืี�อว่ากัาริบริิกัาริที�ดีที�สำุดเกัิดจำากักัาริใสำ่ใจำในทุกั 
ริายละเอียดขึ้องล่กัค้า”	และมี	MISSION	ขึ้องแผินกั	คือ

1.  ลูกค้าคือคนสุ�าคัญ ให้ความสำำาคัญกัับล่กัค้าเป็นอันดับแริกั	เขึ้้าใจำในความคาดหวัง	และความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้าพัริ้อม
ต่อบสำนองทางเลือกัที�ดีที�สำุดให้แกั่ล่กัค้า

2. บริการอย่างมืออาชัีพ	 ให้บริิกัาริที�มีปริะสำิทธุิภาพั	 และมีมาต่ริฐาน	 โดยเน้นความคริบถื้วน	 ถื่กัต่้อง	 ริวดเริ็ว	 เพัื�อ 
ต่อบสำนองความคาดหวังและความพั้งพัอใจำขึ้องล่กัค้า

3.  มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง	พััฒนากัริะบวนกัาริในกัาริทำางานให้มีมาต่ริฐาน	และมีปริะสำิทธุิภาพัยิ�งๆ	ขึ้้�นไป	เน้นที�
กัาริปริับเปลี�ยนวิธุีกัาริทำางานให้เหมาะกัับงานนั�นๆ

4.  เสุริมสุร้างความสุามารถและประสุิทธิภาพของทีม เสำริิมสำริ้างให้พันักังานทุกัคนในทีมได้มีกัาริเพัิ�มความสำามาริถืให้กัับ
ต่นเองต่ลอดเวลา	มีกัาริอบริมอย่างต่่อเนื�อง	และใชี้ริะบบ	Sharing	 ริะหว่างความริ่้ในทีม	จำ้งทำาให้เกัิดคำาว่า	Chewa	
SMART	TRANSFER
• SMART PERSON	มีบุคลากัริที�ชีาญฉลาด	มีความสำมาริ์ทด้านบุคลิกัภาพั	และกัารินำาเสำนอขึ้้อม่ลที�น่าเชีื�อถืือ

• SMART INFORMATION	กัาริมีขึ้้อม่ลที�มีปริะสำิทธุิภาพัสำ่งสำุด	ถื่กัต่้อง	ชีัดเจำน	ริวดเริ็ว	เขึ้้าถื้งง่าย

• SMART TECHNOLOGY	 กัาริใชี้เทคโนโลยีเขึ้ ้ามาพััฒนาขึ้ั�นต่อนกัาริทำางาน	 ให้เกัิดความริวดเริ็ว	 
และอำานวยความสำะดวกัให้ล่กัค้ามากัยิ�งขึ้้�น

	 โดยกัริะบวนกัาริทำางานขึ้อง	Chewa	Smart	Transfer	จำะคริอบคลุม	งานต่ริวจำริับห้องชีุด	งานด้านสำินเชีื�อ	งานจำดทะเบียน
โอนกัริริมสำิทธุิ์	และงานโอนเปลี�ยนชีื�อ/โอนเงินปริะกัันสำาธุ่ริณปโภค	(มิเต่อริ์นำ�า	-	มิเต่อริ์ไฟ)	ขึ้องล่กัค้า

CHEWA SMART TRANSFER

CHEWA CARE
	 บริิษััทให้ความสำำาคัญในเริื�องบริิกัาริหลังกัาริขึ้าย	หลักับริิกัาริขึ้องเริาเริียกัว่า	“CHEWA	CARE”	ซ่้�งคริอบคลุมงานซ่่อมแซ่ม	
กัาริด่แลบ้าน	และงานสำาธุาริณ่ปโภคทั�งหมด

 C aring	 โดย	CHEWA	มีริะบบ	“CHEWA	CARE	Maintenance	Service”	บริกิัาริต่ริวจำเช็ีกัและบำาริงุริกััษัาบ้าน 
และห้องชีุดให้คงคุณภาพัพัริ้อมใชี้งาน	โดยมีกัาริต่ริวจำเชี็กั	ริะบบนำ�า	ริะบบไฟฟ้า	และริะบบเคริื�อง
ปริับอากัาศัให้ล่กับ้าน	เพัื�อคุณภาพักัาริอย่่อาศััยที�ดีที�สำุด

 A ttentive 	 หมายถื้ง	ความห่วงใยและกัาริเอาใจำใสำ่ล่กับ้านเสำมือนเป็นสำ่วนหน้�งขึ้องคริอบคริัว	 โดยด่แลทุกัเริื�อง
ในต่ัวบ้านให้ล่กับ้านอุ่นใจำได้เสำมอ

 R esponsibility 	 นอกัจำากักัาริด่แลล่กับ้านซ่้�งเสำมือนเป็นคริอบคริัวแล้ว	 บริิษััทยังด่แลริับผิิดชีอบต่่อพัื�นที�ในโคริงกัาริ
ขึ้อง	CHEWA	และด่แลผิลกัริะทบต่่อพัื�นที�ขึ้้างเคียง	โดยด่แลทั�งคุณภาพัชีีวิต่ขึ้องล่กับ้าน	และเพัื�อน
บ้านขึ้้างเคียงอีกัด้วย

 E xpertist		 กัาริให้บริกิัาริด้วยทีมงานที�มคีวามเชีี�ยวชีาญ	มมีาต่ริฐานในริป่แบบเดยีวกันั	ทั�งทีม	Service	ไปจำนถืง้
พันักังานริักัษัาความปลอดภัย	และพันักังานด่แลสำวน	และสำ่วนอื�นๆ	ที�เกัี�ยวขึ้้อง	ริวมถื้งกัาริพััฒนา
ทักัษัะขึ้องทีมงานอย่างต่่อเนื�อง	เพัื�อคุณภาพักัาริด่แลที�ดีที�สำุด

(Disclosure 102-2, 203-1)

(Disclosure 102-2, 203-1)
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	 คอนเซ่็ปต่์	คือ	“CHEWA	CARE	ด่แลด้วยใจำ”	บริิษััทเน้นด่แลความริ่้สำ้กัขึ้องล่กัค้าเป็นหลักั	พัยายามให้บริิกัาริที�ต่อบโจำทย์
ขึ้องล่กัค้า	 เพัริาะเมื�อล่กัค้าริ่้สำ้กัพั้งพัอใจำในงานบริิกัาริอาจำจำะสำริ้างให้เกัิดกัาริต่ลาดแบบปากัต่่อปากัเพัิ�มกัาริริับริ่้ในต่ริาสำินค้าให้
ขึ้ยายวงกัว้างออกัไป	 และอีกัจำุดเด่นขึ้อง	 “CHEWA	CARE”	 คือกัาริให้บริิกัาริแบบเชีิงริุกั	 เชี่น	 ต่ลอดชี่วงเวลาปริะกััน	 บริิษััท 
จำะเขึ้้าไปด่แลริะบบต่่างๆ	โดยไม่ต่้องริอให้เกัิดปัญหาล่กัค้าแจำ้งซ่่อมเขึ้้ามาเสำียกั่อน

	 “CHEWA	CARE	 ด่แลด้วยใจำ”	 งานบริิกัาริที�มากักัว่างานบริิกัาริทั�วไป	 ด่แลล่กัค้าให้เสำมือนเป็นญาต่ิหริือเพัื�อนสำนิท	 
และสำามาริถืต่อบสำนองความต่้องกัาริให้มากัยิ�งขึ้้�น	เพัริาะความพั้งพัอใจำขึ้องล่กัค้าจำะชี่วยให้ธุุริกัิจำเต่ิบโต่อย่างยั�งยืนต่่อไป

 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
	 บริิษััทได้ริับกัาริริับริองริะบบ	 ISO	9001:2015	 ซ้่�งเป็นริะบบบริิหาริงานคุณภาพัต่ามมาต่ริฐานสำากัล	 ซ้่�งเป็นริะบบที� 
สำร้ิางความเชีื�อมั�นในกัริะบวนกัาริปฏบัิต่งิานต่่างๆ	ว่าเป็นไปต่ามมาต่ริฐานสำากัล	มรีิะบบกัาริควบคมุที�สำามาริถืต่ริวจำสำอบย้อนกัลบั
เพัื�อทำากัาริแกั้ไขึ้ขึ้้อผิิดพัลาด	ริวมทั�งมีแนวทางในกัาริป้องกัันขึ้้อผิิดพัลาดเดิมไม่ให้เกัิดขึ้้�นซ่ำ�าอีกั

 ประโยชัน์ที่จะบริษัทได้รับ 

	 •	คุณภาพัสำินค้าที�ดีสำมำ�าเสำมอและมีกัาริปริับปริุงอย่างต่่อเนื�อง

	 •	เกัิดปริะสำิทธุิภาพัและปริะสำิทธุิผิลในกัาริทำางานดีขึ้้�น

	 •	เป็นสำ่วนหน้�งขึ้องกัาริมุ่งสำ่่กัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน

	 •	ล่กัค้าเกัิดความมั�นใจำในสำินค้าและบริิกัาริ	ริวมทั�งสำริ้างความพั้งพัอใจำต่่อล่กัค้า

Certificate No.  TH80712A
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ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
	 กัาริจำดักัาริดแ่ลสำิ�งแวดล้อมที�ดจีำะช่ีวยส่ำงเสำริิมกัาริดำาเนนิงานขึ้องบริิษัทัให้มปีริะสำทิธุภิาพัและเติ่บโต่อย่างยั�งยืน	จำง้มนีโยบาย
สำิ�งแวดล้อม	(Environmental	Policy)	ในกัาริดำาเนินงานต่ามมาต่ริฐาน	ISO	14001	:	2015	ด้วยจำิต่สำำาน้กัในกัาริมีสำ่วนริ่วมในกัาริ
ริักัษัาสำภาพัแวดล้อมและความปลอดภัยขึ้องพันักังาน	และผิ่้มีสำ่วนได้เสำีย

 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ระบบ Home Automation จะสุามารถควบคุมอุปกรณ์์ภายในบ้านผ่าน application มือถือ 

•	 ชี่วยให้มีความปลอดภัย	เชี่น	Digital	Doorlock,	ต่ริวจำสำอบสำัญญาณกัันขึ้โมยหริือไฟไหม้	หริือต่ริวจำสำอบภาพัวงจำริปิด
แบบ	Real	time

•	 ออกัแบบมาเพืั�อผิ่ส้ำง่อายุ	ผิ่ที้�อย่ร่ิะหว่างพัักัฟ้ืนจำากัอากัาริบาดเจำบ็	ผิ่พิ้ักัาริ	หริอืเดก็ั	จำะสำามาริถืช่ีวยเหลอืตั่วเองได้สำะดวกัข้ึ้�น
•	 เป็นมติ่ริกัับสำิ�งแวดล้อม	จำะสำามาริถืลดปัญหากัาริเปิดปิด	ไฟฟ้า	เคริื�องปรัิบอากัาศั	ซ้่�งเป็นสำาเหตุ่ให้สำิ�นเปลอืงพัลงังาน

โดยเปล่าปริะโยชีน์
•	 ไฟฟ้าสำ่องสำว่างภายในโคริงกัาริแบบโซ่ล่าริ์เซ่ลล์พัลังงานแสำงอาทิต่ย์สำำาหริับพัื�นที�สำ่วนกัลางภายในโคริงกัาริ

 การแจ้งเบาะแส
   	 Call	Center	1260	กัด	4

  	 บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน) 
	 	 1168/80	อาคาริลุมพัินีทาวเวอริ์	ชีั�น	27	ย่นิต่ดี	 
	 	 ถืนนพัริะริามสำี�	แขึ้วงทุ่งมหาเมฆ	เขึ้ต่สำาทริ	กัริุงเทพัมหานคริ	10120

  	 auditcommittee@chewathai.com	

  	 www.chewathai.com

 ติดต่อเลขานุการบริษัท (Disclosure 102-53)

  	 companysecretary@chewathai.com	

 ติดต่อฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  	 Call	Center	1260	กัด	3

  	 ir@chewathai.com
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โครงการ CHEWA GOES GREEN (Disclosure 306-2)

	 ปัญหาโลกัร้ิอน	 (Global	Warming)	 หริือ	 กัาริเปลี�ยนแปลงขึ้องสำภาพัภ่มิอากัาศัที�มีสำาเหตุ่มาจำากักัิจำกัริริมที�ปล่อย
คาร์ิบอนไดออกัไซ่ด์มากัจำนเกัิดภาวะเรืิอนกัริะจำกั	(Greenhouse	Gas	:	GHG)	 ทั�งกัิจำกัริริมจำากัภาคพัลังงาน	 ภาคกัาริเกัษัต่ริ
และภาคอุต่สำาหกัริริม	โดยเฉพัาะอุต่สำาหกัริริมอสำังหาริิมทริัพัย์และกั่อสำริ้าง	กัิจำกัริริมจำากักัริะบวนกัาริกั่อสำริ้างมีสำ่วนในกัาริปล่อย	
GHG	จำากักัาริสำร้ิางขึ้ยะหรืิอเศัษัวัสำดใุนกัาริกัอ่สำริา้ง	หริอืแม้แต่ก่ัาริใช้ีพัลงังานไฟฟ้าหรืิอนำ�าในสำำานกัังานหรืิอแมแ้ต่ก่ัาริใช้ีพัลงังาน
หลายริ่ปแบบในอาคาริสำำานักังาน

 	 	 บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)	(“บริิษััท”)	ดำาเนินธุุริกัิจำในกัลุ่มอุต่สำาหกัริริมอสำังหาริิมทริัพัย์และกั่อสำริ้าง	ดำาเนินงานภายใต่้ 
หลักักัาริกัำากัับด่แลกิัจำกัาริที�ดี	 (Good	Corporate	Governance)	 และ	 มีนโยบายในกัาริแสำดงความริับผิิดชีอบต่่อสำังคมและ 
สำิ�งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	ในกัริะบวนกัาริปฏิบัต่ิงานหลักั	(CSR	in	Process)	และนอกัเหน่อจำากั
กัริะบวนกัาริดำาเนินงาน	(CSR	after	process)

	 บริษัิัทให้ความใส่ำใจำต่ั�งแต่เ่ริิ�มต่น้กัริะบวนกัาริ	โดยกัาริคดัเลอืกัปัจำจำยักัาริผิลติ่ที�กัริะทบต่อ่สำิ�งแวดลอ้มให้นอ้ยที�สำดุ	ปริะกัอบกับั
ริะบบบริหิาริจัำดกัาริที�ด	ีเพัื�อปอ้งกันัผิลกัริะทบทางสัำงคมที�มผีิลโดยต่ริงต่อ่ชีีวติ่ขึ้องคนในสำงัคมและชุีมชีน	เนน้กัาริใชีท้ริพััยากัริให้
คุ้มค่า	ในกัาริลดปริิมาณกัาริใชี้	กัารินำากัลับมาใชี้ใหม่	และกัาริจำัดกัาริกัับวัสำดุเหลือใชี้จำากักัริะบวนกัาริผิลิต่ให้เกัิดปริะโยชีน์สำ่งสำุด

	 ป	ี2563	บริษัิัทใหค้วามสำำาคญักับักัาริบริหิาริจำดักัาริขึ้ยะ	โดยฝ่า่ยจำดักัาริมอบหมายใหค้ณะทำางาน	CSR	เปน็ผิ่ด้ำาเนนิโคริงกัาริ	
ภายใต้่ชืี�อโคริงกัาริ	“CHEWA	Goes	Green”	ซ้่�งมวีตั่ถืปุริะสำงคเ์พัื�อใหแ้หลง่กัำาเนดิมล่ฝ่อยหริอืสำิ�งสำญ่เสีำย	ลด	คัดแยกั	ใช้ีปริะโยชีน์
ให้ยาวนานออกัไปกั่อนจำะที�ขึ้ยะจำะไม่มีค่าและนำาไปกัำาจำัด	ทั�งในกัริะบวนธุุริกัิจำหลักั	 สำำานักังานขึ้าย	และ	อาคาริสำำานักังาน	และ 
ที�สำำาคัญคือกัาริสำริ้างจำิต่สำำาน้กัริักัษั์สำิ�งแวดล้อม	เห็นคุณค่าและต่ริะหนักัในกัาริใชี้ทริัพัยากัริธุริริมชีาต่ิอย่างคุ้มค่า	ลดกัิจำกัริริมกัาริ
บริิโภคที�สำ่งผิลให้มีกัาริใชี้ทริัพัยากัริอย่างฟุ่มเฟือย	ขึ้าดกัาริคำาน้งถื้งสำิ�งแวดล้อม

	 บริษัิัทใหค้วามสำำาคญักับักัาริคดัแยกัขึ้ยะเปน็อยา่งมากั	โดย	จำดัใหม้โีคริงกัาริที�ชืี�อวา่	Chewa	Goes	green	ที�ริณริงค์ให้พันกัังาน	
คัดแยกัขึ้ยะที�ทิ�งทุกัชิี�นในองค์กัริ	 ในทุกัสำำานักังานขึ้าย	 	 มีนโยบายลดกัาริใชี้พัลาสำต่ิกั	 ให้เหลือใกัล้เคียง	0%	 ที�สุำด	 พันักังาน 
ทกุัคนหา้มใชีข้ึ้วดนำ�าพัลาสำต่กิั	และแกัว้นำ�าพัลาสำต่กิัแบบใชีค้ริั�งเดยีวภายในและหา้มนำาเขึ้า้สำำานกัังานเดด็ขึ้าด	พันกัังานทกุัคนต่อ้ง
ใชี้ภาชีนะ	ที�สำามาริถืนำากัลับมาใชี้ซ่ำ�าได้	ริวมถื้งริณริงค์กัาริอนุริักัษั์พัลังงาน	ลดกัาริใชี้ไฟฟ้าและเคริื�องปริับอากัาศัด้วย

	 สำ่วนในโคริงกัาริขึ้องชีีวาทัย	 ที�สำริ้างใน	2	 ปีหลังสุำด	 จำะมีริะบบกัาริคัดแยกัขึ้ยะแบบคริบวงจำริ	 คือริณริงค์ให้ล่กับ้าน	 และ
นิต่ิบุคคล	คัดแยกัขึ้ยะต่ั�งแต่่ต่้นทาง	โดยมีจำุดคัดแยกัขึ้ยะอย่่ในจำุดริับขึ้ยะทุกัชีั�น	ริวมถื้งมีกัาริแบ่งแยกัสำัดสำ่วนกัาริเกั็บขึ้ยะแต่่ละ
ชีนิดอย่างชีัดเจำน	ในจำุดริวมขึ้ยะ	ซ่้�งย้ายมาอย่่บริิเวณหน้าโคริงกัาริ	เพัื�อให้ง่ายต่่อกัาริจำัดเกั็บ	และกัารินำาสำ่งไปริีไซ่เคิล	ริวมถื้งจำะ
ทำาให้ผิ่้อย่่อาศััยเห็นว่า	กัาริคัดแยกัขึ้ยะต่ั�งแต่่ต่้นทาง	สำามาริถืทำาปริะโยชีน์ได้จำริิง		

	 บริิษััทร่ิวมมือกัับ	 บริิษััท	 เอสำซี่จำี	 แพัคเกัจำจำิ�ง	 จำำากััด	(มหาชีน)	(“SCGP”)	 จัำดทำาโคริงกัาริ	 “เกั็บกัริะดาษัขึ้องเค้า”	 ต่าม 
แนวความคดิขึ้อง	SCG	Circular	Way	ที�ให้ความสำำาคญักับักัาริแกัปั้ญหากัาริใชีท้ริพััยากัริที�มีจำำากัดั	เริิ�มต่น้ริณริงคก์ับักัลุม่พันกัังาน	
กั่อนจำะขึ้ยายต่่อยอดไปสำ่่ชีุมชีนต่่าง	ๆ	โดยริอบ	จำนถื้งกัาริริณริงค์กัับสำังคม	โดยมีหลักักัาริง่ายๆ	คือกัาริ	“ใชี้ให้คุ้ม	แยกัให้เป็น	
ทิ�งให้ถื่กั”	เพัื�อให้ทริัพัยากัริสำามาริถืหมุนเวียนนำากัลับมาใชี้ใหม่ได้	
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	 บริิษััทสำนับสำนุนกัาริคัดแยกัขึ้ยะให้ถื่กัปริะเภท	 ทั�งในสำำานักังาน	 และในโคริงกัาริที�อย่่อาศััย	 โดยมีจำุดคัดแยกัขึ้ยะสำ่วนกัลาง
ชีัดเจำนเพัื�อให้ล่กับ้านสำามาริถืแยกัขึ้ยะและทิ�งได้ถื่กัปริะเภท	 นอกัจำากันั�นยังริณริงค์ให้ล่กับ้านหันมาให้ความสำำาคัญกัับกัาริแยกั
ขึ้ยะที�สำามาริถืทำาเองได้ด้วยต่ัวเอง	 โดยได้ริับความร่ิวมมืออันดีจำากั	 SCGP	 ในกัาริเข้ึ้ามาช่ีวยริับขึ้ยะที�มีปริิมาณมากั	 นั�นกั็คือ
กัริะดาษั	โดยเฉพัาะพัวกักัล่องจำากักัาริสำั�งขึ้องออนไลน์ต่่างๆ	หริือกัริะดาษัขึ้าวดำาที�ใชี้งานในออฟฟิศันิต่ิบุคคล	โดยขึ้ยะที�คัดแยกั
แล้วไปใชี้เป็นทริัพัยากัริในกัาริผิลิต่กัริะดาษัที�นำามาทำาสำินค้าต่่างๆ	เชี่น	ถืุงกัริะดาษั	กัล่องกัริะดาษั	หริือนำามาทำาเป็นบ้านกัริะดาษั	
ริถืกัริะดาษั	เฟอริ์นิเจำอริ์กัริะดาษั	เพัื�อนำากัลับมาสำริ้างปริะโยชีน์ให้แกั่	partner	หริือ	ชีุมชีนขึ้้างเคียงต่่อไป	ปริะกัอบกัับกัาริพััฒนา
แอปพัลิเคชีั�นในกัาริบริิหาริจำัดกัาริ	กัาริเกั็บขึ้ยะให้เกัิดความทันสำมัย	สำะดวกั	ริวดเริ็วมากัยิ�งขึ้้�น

	 โคริงกัาริลดขึ้ยะจำากักัริะบวนกัาริทำาธุรุิกัจิำ	ภายใต่ชื้ี�อโคริงกัาริ	“Low	waste	Less	plastic”	เพัื�อเปน็เคริื�องมอืในกัาริเสำริมิสำริา้ง
และปล่กัจำิต่สำำาน้กัด้านสำิ�งแวดล้อมให้แกั่บริิษััทและค่่ค้าทางธุุริกัิจำ	โดยเฉพัาะผิ่้ริับเหมา	ค่่ค้าริายสำำาคัญขึ้องบริิษััท	เพัื�อสำามาริถืหา
แนวทางในกัาริจำดักัาริปัญหาและความเสีำยหายจำากักัาริดำาเนนิธุรุิกัจิำที�สำง่ผิลต่อ่สำิ�งแวดลอ้มใหน้อ้ยที�สำดุ	และ	สำามาริถืดำาเนินธุรุิกัจิำ
อย่างเป็นมิต่ริกัับสำิ�งแวดล้อมได้อย่างยั�งยืน	 โดยบริิษััทเริิ�มต่้นจำากัโคริงกัาริให้ความริ่้เกัี�ยวกัับกัาริบริิหาริจำัดกัาริขึ้ยะ	 เพัื�อสำริ้าง 
ความต่ริะหนกััริ่ด้า้นสำิ�งแวดลอ้มใหแ้กัพ่ันกัังานขึ้องบริษัิัทและพันัธุมติ่ริทางธุรุิกัจิำไปพัริอ้มกันั		โดยพัริะทพิัากัริ	อริโิย	ณ	ศัน่ยก์ัาริ
เริียนริ่้สำิ�งแวดล้อม	วัดจำากัแดง	อำาเภอพัริะปริะแดง	จำังหวัดสำมุทริปริากัาริ

	 โคริงกัาริ	 “ลดขึ้ยะ	 อย่างยั�งยืน”	 ซ้่�งบริิษััทได้เริิ�มโคริงกัาริ
กัาริลดและแยกัขึ้ยะ	 โดยเริิ�มจำากักัาริจัำดต่ั�งจำุดแยกัขึ้ยะแต่่ละ
ปริะเภทภายในสำำานักังานก่ัอน	 และ	 เริิ�มกัริะจำายจุำดแยกัขึ้ยะ
ไปต่ามโคริงกัาริขึ้องบริิษััท	 โดยจัำดให้มีผิ่้รัิบผิิดชีอบทำาหน้าที�
ด่แลกัาริคัดแยกัขึ้ยะ	 เพัื�อนำาเข้ึ้าสำ่่กัริะบวนกัาริ	 Recycle	 
ชี่วยลดปริิมาณขึ้ยะและเพัิ�มม่ลค่าขึ้ยะในเวลาเดียวกััน	 
ซ่้�งเป็นกัาริคัดแยกัขึ้ยะอย่างถื่กัวิธุีและมีปริะสำิทธุิภาพั

	 บริิษััทนำาเอาขึ้วดพัลาสำต่ิกั	 (PET)	 ที�ได้จำากักัาริแยกัขึ้ยะ	 บริิจำาคให้กัับศั่นย์กัาริเริียนริ่้สำิ�งแวดล้อม	 วัดจำากัแดง	 
จำังหวัดสำมุทริปริากัาริ	 เพัื�อให้ทางวัดนำาไปรีิไซ่เคิล	 ทำาเป็นเส้ำนใยถัืกัทอเป็นชุีดผ้ิาไต่ริจีำวริให้แกั่พัริะสำงฆ์	 และ	 ยังสำามาริถืสำร้ิาง 
ริายได้ให้กัับชุีมชีนโดยริอบวัด	 สำร้ิางอาชีีพั	 สำร้ิางความยั�งยืนให้กัับชุีมชีน	 ซ้่�งกัาริแยกัขึ้ยะนอกัจำากัทำาให้เกิัดม่ลค่าเพิั�มแล้ว	
ผิลิต่ภัณฑ์์ที�ได้กั็ยังกั่อให้ปริะโยชีน์ในหลากัหลายมิต่ิ
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ข้อคว�มจ�กผู้บริห�ร

ความยั�งยนืขึ้ององค์กัริไม่เพัยีงแต่ก่ัาริมุ่ง
หวงัผิลกัำาไริเท่านั�น	แต่ก่ัาริสำริา้งคณุภาพั
ชีีวิต่ที�ดีขึ้้�นให้กัับล่กัค้าและชีุมชีน	คือเป้า
หมายที�เริาพัยายามสำริ้างกัาริเต่ิบโต่ไป
พัริ้อมกัันต่ลอดจำนความเชืี�อมั�นที�บริิษััท
ได้ริับนั�นคือความยั�งยืนในริะยะยาว

บริิษััทดำาเนินธุุริกัิจำที�ให้ความสำำาคัญกัับ
กัาริสำร้ิางคุณค่าริ่วมกัับผิ่้มีสำ่วนได้เสำียทุกั
ฝ่่าย	 ไม่ว่าจำะเป็นพันักังาน	 ค่่ค้า	 สำังคม	
โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง	 ล่กัค้าที�จำะต่้องได้ริับ
สำนิคา้และบริกิัาริที�ต่ริงต่ามความต้่องกัาริ
และมีคุณภาพัสำ่งสำุด	เพัื�อความพั้งใจำและ
กัลับมาเป็นล่กัค้าอีกัคริั�ง

งานกั่อสำริ้างมุ่งเน้นกัาริควบคุมคุณภาพั	
สำริ้างความมั�นคงแขึ้็งแริงให้กัับตั่วบ้าน
และอาคาริคอนโดมิเนียม		สำามาริถืสำริ้าง
ความมั�นใจำให้กัับล่กัค้า	 และ	 ผิ่้อย่่อาศััย	
คัดสำริริพัันธุมิต่ริค่่ค้าในกัาริก่ัอสำร้ิางที�
แขึ้ง็แกัร่ิงมีคณุภาพั	สำร้ิางสำภาพัแวดล้อม
ที�น่าอย่่	 ปลอดภัยให้กัับชีุมชีน	 ถืือเป็น
เป้าหมายหลักัในงานกั่อสำริ้างขึ้องบริิษััท

กัาริสำริ้างความต่ริะหนักัในแบรินด์	 หริือ	
สำร้ิางโฆษัณาที�มีสำีสำันปลุกักัริะแสำสำังคม	
หริือแม้แต่่กัาริสำร้ิางยอดขึ้ายให้ได้ต่าม
เป้าหมาย	 อาจำสำริ้างกัำาไริหริือความ
สำามาริถืในกัาริแข่ึ้งขัึ้น..	 แต่่หากัจำะต่อบ
โจำทย์กัาริแขึ้่งขัึ้นในริะยะยาว	 บริิษััทจำะ
ต่้องให้ความสำำาคัญกัับความต่้องกัาริและ
กัาริมีสำ่วนริ่วมขึ้องล่กัค้า	 อีกัทั�งทำาให้
ล่กัค้าเกัิดความพั้งพัอใจำสำ่งสุำดและความ
ภักัดีต่่อแบรินด์ขึ้องบริิษััท

แน่นอนเริาให้ความพัง้พัอใจำที�เหน่อความ
คาดหมายขึ้องล่กัค้าเป็นสำำาคัญ	 แต่่เริากั็
ไม่ลมืที�จำะส่ำองมอบความพัง้พัอใจำที�เหน่อ
ความคาดนี�ให้กับัทุกัๆหุ้นส่ำวนที�เกัี�ยวข้ึ้อง
เพัื�อความสำมัพันัธ์ุอนัดทีี�ยั�งยนืและสำมดลุ

Sunantra Mahaprasitchai,  
EVP Finance and  
Accounting

Jirapat Chatpech,  
EVP Sales & Marketing 
CHEWA 3

Yuthana Boonsitivaraporn,  
EVP Operation

Aunyapach  
Peerapakdeepong,  
SVP Sales & Marketing 
CHEWA 2

Nathanan Ratanaphan,  
EVP Sales & Marketing 
CHEWA 1 

Chewa	Care	 ในต่อนนี�	 นอกัจำากัมุ่ง
เน้นกัาริยกัริะดับกัาริพััฒนาบริิกัาริหลัง
กัาริขึ้ายให้ดียิ�งขึ้้�นแล้ว	 เริายังได้ริวมกัาริ
บริิหาริความสำัมพัันธ์ุล่กัค้า	(CRM)	 เขึ้้า
มาเป็นสำ่วนหน้�งในกัาริทำางานเพัื�อเสำริิม
สำริา้งความแขึ้ง็แกัริง่ขึ้องทมีงานดว้ย	ริวม
ถื้งต่่อยอดพััฒนา	chewa	maintanance	
service	 และกัิจำกัริริมเพัื�อความพัิเศัษัแกั่
ล่กัค้าอีกัมากัมาย	 ทั�งหมดนี�กั็เพืั�อให้ทุกั
คนที�เปน็ลก่ัคา้ขึ้องเริา	ที�เริาเปริยีบเสำมอืน
คริอบคริัว	มีความพั้งพัอใจำสำ่งสำุดและเกัิด
กัาริบอกัต่่อกัันต่่อไปคริับ

พันักังาน	 คือ	 ต่้นทุนด้านบุคคลากัริที�
มีคุณค่า	 สำามาริถืด้งศัักัยภาพัที�มีอย่่	
และ	 พััฒนาขึ้ีดความสำามาริถืให้ทำางาน
ได้หลากัหลาย	 	 (Multitasking	Skill)	
เรีิยนริ่้ในปริะสำบกัาริณ์ใหม่	 สำร้ิางให้เกัิด
ทักัษัะ	 ความชีำานาญที�มากัข้ึ้�น	 ส่ำงผิล
ต่่อปริะสิำทธุิภาพัในกัาริทำางานและความ
กั้าวหน้าในสำายอาชีีพั	(Career	Path)	

บริิษััทพัร้ิอมให้คำาแนะนำาที�เป็นปริะโยชีน์
สำ่งสำุดในฐานะที�ปริ้กัษัา	เพัื�อปริะกัอบกัาริ
ต่ดัสำนิใจำซื่�อขึ้องลก่ัค้า	และ	สำง่มอบบริกิัาริ
ที�มีคุณภาพั	 พัริ้อมให้ความชี่วยเหลือ
อย่างเต่็มที�ในชี่วงเวลาหลังกัาริขึ้าย	เพัื�อ
ให้ล่กัค้าเกัิดความพั้งพัอใจำ

Jerdpong Meephadung,  
SVP Chewa Care & 
Customer Relations

Peerapong Jumpeesri,  
SVP HUMAN CAPITAL

Visuth Piriyaakkaradej,  
SVP Customer Service

(Disclosure 102-14)
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งานจัำดซื่�อจัำดจ้ำางอย่างยั�งยืนเป็นงาน
ที�ท้าทายสำำาหรัิบองค์กัริ..	 ชีีวาทัยมุ่งมั�
นที�จำะสำริ้างธุุริกัิจำที�ริับผิิดชีอบต่่อสำังคม
และสำิ�งแวดล้อม	 ในกัาริกัริะตุ่้นและ
กัริะจำายผิลปริะโยชีน์ไปยังผิ่้มีสำ่วนได้เสำีย	
(Stakeholders)	ทกุักัลุม่ในหว่งโซ่่อปุทาน
ขึ้องบริษัิัท	กัาริบริหิาริงานจัำดซื่�อและห่วง
โซ่่อุปทาน	(Supply	Chain)	คือหัวใจำหลักั
ในกัาริเชืี�อมโยงต่้นนำ�าและปลายนำ�า	 เพัื�อ
ใหธุ้รุิกิัจำสำามาริถืแข่ึ้งขัึ้นไดอ้ยา่งยั�งยนื..	ชีี
วาทัยให้ความสำำาคญักับักัาริจัำดซื่�อที�ยั�งยืน

งานพััฒนาที�ดินเพัื�อที�อย่่อาศััยหากั
ดำาเนินกัาริอย่างสำมดุลทั�งในมติิ่เศัริษัฐกิัจำ
ขึ้ององค์กัริ	คุณภาพัชีีวิต่ขึ้องคนในสัำงคม	
และ	 คำาน้งถื้งผิลกัริะทบต่่อสำิ�งแวดล้อม..	
จำะช่ีวยให้กัาริขึ้ยายต่ัวขึ้องเมืองสำ่งผิลถื้ง
กัาริเจำริิญเต่ิบโต่ขึ้องปริะเทศัอย่างยั�งยืน

Oratai Arayayan,  
SVP Purchasing

Audomporn Chansributh,  
SVP Business  
Development

ทางทีมงาน	 มุ่งมั�นที�จำะควบคุมต่ริวจำ
สำอบกัริะบวนกัาริทำางานที�เพัียงพัอ	 และ	
ผิลักัดันกัารินำาเทคโนโลยีเขึ้้ามาริอง
ริับกัาริทำางานภายใน	 เพัื�อให้องค์กัริ
สำามาริถืพััฒนาไปสำ่่เป้าหมายได้อย่างมี
ปริะสำิทธุิภาพั

Suparat  
Ngamsuptaweekoon,  
SVP Compliance

ริ่ปแบบที�อย่่อาศััยที�สำะท้อนถื้งความ
ยั�งยืนนั�น	 ควริคำาน้งถื้งความสำมดุลย์
ริะหวา่งปริะโยชีน์ใชีส้ำอยกับัความงามทาง
สำถืาปัต่ยกัริริม	 เพัื�อต่อบสำนองความเป็น
อย่ที่�สำบาย	กัาริบำาริงุริกััษัาที�งา่ย	ปริะหยดั
พัลงังาน	มปีริะโยชีน์ใชีส้ำอยบนพัื�นที�อยา่ง
เต่็มริ่ปแบบ	 และเป็นสำ่วนปริะกัอบเสำริิม
ขึ้องริ่ปแบบกัาริใชี้ชีีวิต่ที�เหมาะสำมและ
ยั�งยืนต่่อผิ่้อย่่อาศััย

Panyapon Sopan,  
VP Product &  
Cost Development

งาน	 Front	 เป็นหน่วยงานที�มีภาริกิัจำ
หลักัในกัาริสำริ้างริายได้ให้กัับองค์กัริ	 ใน
ขึ้ณะที�งานหลังบ้าน	(Back	Office)	 ก็ัมี
ความสำำาคัญและจำำาเป็น	 ในกัาริทำาหน้าที�
สำนบัสำนนุให้ธุรุิกัจิำดำาเนนิไปไดโ้ดยสำะดวกั
และต่่อเน่�อง..	 กัาริวางแผินงานที�เป็น
ริะบบ	 สำอดคล้องกัับเป้าหมายจำะชี่วยให้
งานไหลลื�นและมีปริะสำิทธุิภาพั	ปริะกัอบ
กัับกัาริด่แลพันักังานด้วยความเป็นธุริริม	
พััฒนาศัักัยภาพั	 ความริ่้ความสำามาริถื
อย่างริอบด้าน	 จำะเสำริิมให้พันักังานมี
ความพัริ้อมในกัาริทำาหน้าที�แม้ในชี่วง
วิกัฤต่เศัริษัฐกัิจำเชี่นในปัจำจำุบัน

Supot Wantanaboon,  
VP Product &  
Cost Development
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กัาริต่ลาดออนไลน์	(Online	Marketing)	
เป็นเคริื�องมืออย่างหน้�งในกัาริสำริ้าง
ความสัำมพัันธ์ุ	 สำร้ิางกัาริรัิบริ่้ให้แก่ัล่กัค้า	
(Customer	Engagement)	 ที�มีความ
หลากัหลายแต่กัต่่างกัันไป	..	 ไม่ใชี่เพัียง
เพัื�อปริะโยชีน์ในกัาริขึ้ยายฐานล่กัค้าใน
ริะยะสำั�นเท่านั�น	 แต่่ต่้องกัาริสำริ้างภาพั
ลักัษัณ์ในเชิีงบวกั	 เพัิ�มคุณค่าสำ่งสุำดให้
กัับแบรินด์จำนล่กัค้าเกัิดความไว้วางใจำ
ในริะยะยาว

โควิด	19	 สำริ้างความท้าทายคริั�งใหญ่ให้
กัับบริิษััท	 ซ้่�งคณะกัริริมกัาริมีบทบาท
สำำาคัญในกัาริกัำากัับด่แลให้ฝ่่ายจำัดกัาริ
สำามาริถืปริับแผินงานเพัื�อรัิบมือกัับผิลกั
ริะทบเชีิงลบต่่างๆ	เพัื�อให้บริิษััทสำามาริถื
ดำาเนินธุุริกิัจำต่่อไปให้ได้	 ริวมถื้งผ้่ิมีสำ่วน
ได้เสำียทุกัฝ่่ายทั�งพันักังาน	ล่กัค้า	ค่่ค้า	ผิ่้
ถืือหุ้น	ต่ลอดจำนสำังคมและชีุมชีน	เพัื�อให้
สำามาริถืกั้าวผิ่านวิกัฤต่ไปพัริ้อมกััน

ปฏิเสำธุไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและสำาริสำนเทศั
มีความสำำาคัญในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำ	 เพัริาะ
เทคโนโลยีมีบทบาทต่่อพัฤต่ิกัริริมขึ้องผิ่้
บริิโภค	โดยเฉพัาะ	Generation	Y	และ	
Z	 ..ความกั้าวหน้าขึ้องเทคโนโลยีทำาให้
เกัิดนวัต่กัริริมที�ชี่วยให้กัาริใช้ีชีีวิต่สำะดวกั
สำบายข้ึ้�น	 หากับริิษััทสำามาริถืปริับต่ัวให้
ทันกัับสำภาพัแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลง	 จำะ
สำามาริถืสำริ้างม่ลค่าเพัิ�มและสำริ้างความ
แต่กัต่่างจำากัค่่แขึ้่งในธุุริกัิจำได้อย่างยั�งยืน

เริามุ่งเน้นความสำุขึ้	 และความปริะทับใจำ
ในกัาริอย่อ่าศัยัขึ้องลก่ับ้านเปน็เปา้หมาย
สำง่สุำด	และเพืั�อใหมั้�นใจำไดว้า่	ลก่ัค้าชีีวาทั
ยทุกัคน	 จำะมีความสำุขึ้ที�สำุดเมื�ออาศััยอย่่
ที�โคริงกัาริขึ้องชีีวาทัย	 เริาจำะสำริ้างสำริริ
กัิจำกัริริม	และสำิทธุิพัิเศัษัที�ดีที�สำุด	เพัื�อล่กั
บ้านขึ้องเริา

เชืี�อมั�นว่ากัาริสำริ้างกัาริมีส่ำวนริ่วมกัับผิ่้
มีสำ่วนได้เสำียเป็นองค์ปริะกัอบสำำาคัญยิ�ง
ที�จำะชี่วยให้องค์กัริเต่ิบโต่ได้อย่างยั�งยืน	
และ	 ความน่าเชืี�อถืือเป็นหัวใจำขึ้องงาน
นกััลงทนุสำมัพันัธ์ุ	และเปน็ริากัฐานสำำาคญั
ขึ้องความสำำาเริ็จำในองค์กัริ	 	 โดยกัาริ
ริายงานข้ึ้อม่ลที�เป็นจำริิง	 ถื่กัต้่อง	 คริบ
ถื้วน	 เพัื�อเป็นปริะโยชีน์ต่่อผิ่้ถืือหุ้นให้
ได้มากัที�สำุด

Chatree Thiraworakul,  
VP Marketing  
Communication 

Chanitsara Yingnork,  
Company Secretary

Thajakorn Suwankhlai,  
VP IT

Poobest Samranrengjit, 
VP Chewa Care &  
Customer Relations

Jitraporn Yakae,  
Investor Relations
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	 บริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	(มหาชีน)	(“บริิษััท”)	 มีนโยบายในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำอย่างมีความรัิบผิิดชีอบต่่อสัำงคม	(Corporate	
Social	Responsibilities)	โดยคำาน้งถืง้สัำงคมและสำิ�งแวดล้อมภายใต้่กัาริกัำากัับด่แลกิัจำกัาริที�ด	ีบริษิัทัมุง่เน้นกัาริพััฒนาแหล่งชุีมชีน 
และโริงเรีิยนในพืั�นที�ห่างไกัลเพืั�อมอบโอกัาสำให้แก่ัเยาวชีนและชุีมชีนที�ขึ้าดความเท่าเทียม	จำากักัาริพัจิำาริณาร่ิวมกัับองค์ปริะกัอบที� 
สำำาคัญหลายปริะเด็น	 พับว่ากัาริแกั้ไขึ้ปัญหาให้ต่ริงจุำดจำะชี่วยสำริ้างให้เกัิดกัาริขัึ้บเคลื�อนชุีมชีนและสำังคมไปพัริ้อมกัับกัาริพััฒนา
อย่างยั�งยืนได้	 บริิษััทจำ้งสำำาริวจำพัื�นที�สำ่ง	 ห่างไกัล	 ทุริกัันดาริ	 ขึ้าดความเท่าเทียมทางกัาริศั้กัษัา	 และทำากัาริคัดเลือกัโริงเริียนที� 
เขึ้้าริ่วมโคริงกัาริ	 “ชีีวาทัย	 พััฒนาสัำงคม	 เพัื�อชีุมชีนที�ยั�งยืน”	 เพัื�อเปิดโอกัาสำให้เยาวชีนที�ขึ้าดโอกัาสำได้เต่ิบโต่และมีอนาคต่ที�ด	ี
เยาวชีนเป็นอนาคต่ขึ้องชีาต่ิกัาริสำริ้างโอกัาสำให้เยาวชีนถืือเป็นกัาริสำริ้างอนาคต่ขึ้องชีาต่ิทางหน้�ง

	 ต่ั�งแต่่ปี	2560	 บริิษััทได้จำัดต่ั�งโคริงกัาริพััฒนาชุีมชีนริะยะยาวให้กัับกัลุ่มโริงเริียนบ้านป่าเลา	 ต่ำาบลทากัาศั	 อำาเภอแม่ทา	
จำังหวัดลำาพั่น	และโริงเริียนสำาขึ้าจำำานวน	3	แห่ง	คือ	(1)	สำาขึ้าผิาด่าน	(2)	สำาขึ้าแม่สำะแงะ	(3)	สำาขึ้าปงฝ่าง	ซ่้�งเป็นโริงเริียนขึ้นาด
เล็กั	กัลุ่มชีาต่ิพัันธุุ์	ต่ั�งอย่่ในเขึ้ต่พัื�นที�ห่างไกัลทุริกัันดาริ	โริงเริียนสำาขึ้าอย่่ในพัื�นที�สำ่ง	มีสำภาพัภ่มิปริะเทศัที�ยากัลำาบากัในกัาริเดิน
ทาง	บริิษััทมอบโอกัาสำทางกัาริศั้กัษัาให้กัับกัลุ่มโริงเริียนบ้านป่าเลา	เพัื�อให้เยาวชีนได้มีโอกัาสำ	มีความเป็นอย่่	มีคุณภาพัชีีวิต่ที�ดี
ขึ้้�น	พัริ้อมทั�งสำ่งต่่อโอกัาสำไปยังคนในชีุมชีนเพัื�อสำริ้างให้เกัิดความริ่้สำ้กัสำำาน้กัริักับ้านเกัิด	ริ่วมกัันแลกัเปลี�ยนเริียนริ่้เพัื�อกัาริพััฒนา
ชีุมชีน	บำาริุงริักัษัาทริัพัยากัริในพัื�นที�	และศัิลปะวัฒนธุริริมขึ้องชีนเผิ่าให้คงอย่่ค่่ชีุมชีนอย่างยั�งยืน

	 บริิษัทัให้ความสำำาคญักัับกิัจำกัริริมที�จำะช่ีวยพััฒนาศัักัยภาพัเยาวชีน	จำง้ได้ร่ิวมกัันทำาข้ึ้อต่กัลงในด้านต่่างๆ	ที�จำะสำนบัสำนนุกัลุม่
โริงเริียนบ้านป่าเลา	ดังนี�	

1.	 	กัจิำกัริริมในด้านกัาริพััฒนากัาริศัก้ัษัา	เพืั�อพััฒนาศักััยภาพัขึ้องเยาวชีนให้มทีกััษัะ	ความริ่	้และความสำามาริถืในกัาริดำาริงชีีวิต่
อย่างมีคุณค่า	ยกัริะดับคุณภาพักัาริศั้กัษัา	ลดความเหลื�อมลำ�าทางสำังคม	ริวมถื้งให้กัาริสำนับสำนุนในกัาริใชี้ภ่มิปัญญาท้องถืิ�น
ผิสำมผิสำานกัับกัาริสำริ้างสำริริค์นวัต่กัริริมเพัื�อกัาริพั้�งพัาต่นเองอย่างยั�งยืน

2.	 	กัจิำกัริริมในกัาริสำนับสำนนุบุคลากัริทางกัาริศัก้ัษัา	เพัื�อแก้ัไขึ้ปัญหากัาริขึ้าดแคลนคริแ่ละบคุลากัริในริะดบักัาริศัก้ัษัาขัึ้�นพัื�นฐาน	
ริวมถื้งปัญหากัาริเดินทางไปสำอนที�โริงเริียนสำาขึ้าที�มีริะยะทางห่างไกัลและมีภ่มิปริะเทศัที�ยากัลำาบากัในกัาริเดินทาง	 โดย
เฉพัาะชี่วงฤด่ฝ่นหริือชี่วงมริสำุมจำะปริะสำบกัับถืนนขึ้าดเป็นริะยะ	 ดินสำไลด์	 นำ�าป่าหลากั	 ต่้นไม้โค่นขึ้วางถืนน	 กั้อนหินหล่น
ริ่วงทับเสำ้นทาง	เป็นปัญหาและอุปสำริริคต่่อกัาริศั้กัษัาเป็นอย่างมากั

3.	 	กัิจำกัริริมในด้านกัาริกัีฬาและกัาริออกักัำาลังกัาย	เพัื�อสำริ้างปริะโยชีน์ในด้านต่่างๆ	คือ	(1)	ทางด้านริ่างกัาย	ริ่างกัายสำมบ่ริณ์
แขึ้็งแริง	อดทน	มีบุคลิกัภาพัที�ดี	(2)	ทางด้านจำิต่ใจำ	จำะทำาให้จำิต่ใจำริ่าเริิง	แจำ่มใสำ	เบิกับาน	กัาริออกักัำาลังกัายเป็นทีมจำะชี่วย
ให้เกัิดความเอื�อเฟื้อ	มีเหตุ่มีผิล	ยุต่ิธุริริม	(3)	ทางด้านอาริมณ์	จำะทำาให้มีอาริมณ์เยือกัเย็น	ไม่หุนหันพัลันแล่น	และชี่วยลด
ความเคริียด	(4)	ทางด้านสำต่ิปัญญา	กัาริออกักัำาลังกัายสำมำ�าเสำมอทำาให้ความคิดอ่านปลอดโปริ่ง	มีความคิดสำริ้างสำริริค์	(5)	
ทางด้านสำังคม	สำามาริถืปริับต่ัวเขึ้้ากัับทีมได้เพัริาะกัาริออกักัำาลังกัายริ่วมกัันเป็นทีมจำะทำาให้เกัิดกัาริเริียนริ่้พัฤต่ิกัริริม	สำริ้าง
ความมีมนุษัยสำัมพัันธุ์ที�ดี	 และสำามาริถือย่่ในสัำงคมได้อย่างมีความสุำขึ้	 โดยเฉพัาะกัาริแขึ้่งขัึ้นกัีฬาริะหว่างโริงเรีิยนในริะดับ
จำังหวัดและริะดับภาค	เชี่น	วอลเลย์บอล	ต่ะกัริ้อ	เปต่อง	เป็นต่้น	ซ่้�งจำะชี่วยสำริ้างให้เกัิดความสำามัคคี	และสำริ้างความสำัมพัันธุ์
ที�ดีริะหว่างกััน

(Disclosure 102-12)

 โครงการพัฒนาชุมชนกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา
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4.	 กัิจำกัริริมในด้านกัาริอ่านและกัาริเริียนริ่้ในห้องสำมุด	 เพัื�อเสำริิมสำร้ิางความริ่้	 ความคิดและปริะสำบกัาริณ์	 ริ่้ทันต่่อเหตุ่กัาริณ์ 
บ้านเมือง	กัริะแสำสำังคม	และสำามาริถืนำาปริะสำบกัาริณ์ที�ได้จำากักัาริอ่านไปใชี้ในชีีวิต่ปริะจำำาวัน

5.	 กัจิำกัริริมในดา้นกัาริอนรุิกััษัว์ฒันธุริริมและภม่ปิญัญาทอ้งถืิ�น	เชีน่	กัาริอนรุิกััษัก์ัาริละเลน่ดนต่ริพีัื�นบา้น	กัาริอนรุิกััษัแ์ละพัฒันา
คุณภาพัฝ่ีมือกัาริทอผิ้าพัื�นเมืองปกัาเกัอะญอ	เพัื�อริ่วมสำืบสำานวัฒนธุริริมพัื�นถืิ�นให้คงอย่่และนำาไปสำ่่ความริักัและหวงแหนใน
วัฒนธุริริมและภ่มิปัญญาในท้องถืิ�นขึ้องต่นเอง	ต่ลอดจำนกัาริสำริ้างริายได้	สำริ้างอาชีีพัจำากัภ่มิปัญญาท้องถืิ�น

6.	 กัจิำกัริริมในกัาริกัอ่สำริา้ง	บำาริงุริกััษัาสำถืานศัก้ัษัาและศัน่ยก์ัาริเริยีนริ่	้เพัื�อมอบโอกัาสำทางกัาริศัก้ัษัา	และกัาริเริยีนริ่ใ้หก้ับัชีมุชีน
ในพัื�นที�ห่างไกัล	ทุริกัันดาริ

	 อน้�ง	 โริงเรีิยนสำาขึ้าเป็นพัื�นที�ที�ไม่มีสำัญญาณโทริศััพัท์กัาริต่ิดต่่อสำื�อสำาริเขึ้้าถื้งยากั	 บริิษััทจำ้งได้สำ่งมอบวิทยุสำื�อสำาริต่ิดต่ั�ง 
ที�โริงเริยีนสำาขึ้าเพัื�อช่ีวยให้กัาริต่ดิต่่อสำื�อสำาริสำะดวกัขึ้้�น	พัร้ิอมทั�งได้จำดัทำาริะบบกัริองนำ�าใหม่เพืั�อให้เยาวชีน	และคนในชีมุชีนสำามาริถื 
บริิโภคนำ�าที�มีความสำะอาดไม่มีสำิ�งเจำือปน	 เพัริาะกัาริดำาเนินชีีวิต่ปริะจำำาวันขึ้องคนในชุีมชีนจำะใชี้โริงเริียนเป็นจำุดศั่นย์กัลางใน 
ทุกัๆ	ด้าน	บริิษััทจำ้งเล็งเห็นว่า	ริะบบกัาริสำื�อสำาริและริะบบสำาธุาริณ่ปโภคที�ดีจำะชี่วยสำริ้างคุณภาพัชีีวิต่และความเป็นอย่่ขึ้องชีุมชีน 
ให้มีความสำุขึ้ยิ�งขึ้้�น	

	 จำากักัจิำกัริริมพัฒันาชีมุชีนดงักัล่าวบริษัิัทมุง่เนน้กัาริพัฒันาศักััยภาพัขึ้องเยาวชีนและชีมุชีนเพัื�อให้มคีวามพัริอ้มในกัาริดำาริง
ชีีวิต่อย่่ด้วยกัาริพั้�งพัาต่นเองซ่้�งเป็นสำ่วนหน้�งขึ้องแนวคิดเศัริษัฐกัิจำพัอเพัียงและสำามาริถืดำาริงชีีวิต่ได้อย่างยั�งยืนต่่อไป

	 ในปี	2563	 พัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจำขึ้องบริิษััทริ่วมบริิจำาคงบปริะมาณเพัื�อสำนับสำนุนกัาริศั้กัษัาขึ้องกัลุ่มโริงเริียนบ้านป่าเลา	 
ให้โคริงกัาริพััฒนาชีุมชีนได้สำามาริถืดำาเนินกัาริอย่างต่่อเน่�องแม้ในสำถืานกัาริณ์วิกัฤต่เชี่นปัจำจำับัน

Boon Choon Kiat, Managing Director
 กัิจำกัริริม	CSR	ขึ้องบริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	(มหาชีน)	ปริะจำำาปี	2563	คริั�งนี�	 เริามาที�อำาเภอแม่ทา	 จำังหวัดลำาพั่น	 
ที�โริงเริียนบ้านป่าเลา	ริวมถื้งโริงเริียนสำาขึ้าทั�ง	3	แห่ง	เป็นกัิจำกัริริม	CSR	ที�ทำาต่่อเนื�องมาต่ั�งแต่่ปี	2560	สำนับสำนุนกัาริ
พััฒนาศัักัยภาพัเด็กัๆ	 ในชีุมชีนเพัื�อสำริ้างให้เกัิดความยั�งยืน	 โดยกัาริมอบโอกัาสำทางกัาริศั้กัษัาให้กัับเด็กัที�ด้อยโอกัาสำใน
ชีุมชีนทุริกัันดาริห่างไกัลความเจำริิญ

	 กัาริทำา	CSR	ขึ้องบริิษััทไม่ใชี่เพัียงกัาริมอบทุนกัาริศั้กัษัาเพัียงอย่างเดียว	แต่่ในปีนี�บริิษััทยังสำนับสำนุนในกัาริสำริ้าง
อาคาริเริียนเพัื�อให้เด็กัๆ	มีสำภาพัแวดล้อมทางกัาริศั้กัษัาที�ปลอดภัย	เหมาะสำมกัับกัาริจำัดกัิจำกัริริมกัาริเริียน

	 ริวมถื้งกัาริสำ่งเสำริิมด้านกัาริออกักัำาลังกัาย	เพัื�อให้เด็กัๆ	ได้มีสำุขึ้ภาพัริ่างกัายที�แขึ้็งแริง	สำมบ่ริณ์	สำริ้างภ่มิคุ้มกัันให้
กัับริ่างกัาย	และมีสำุขึ้ภาพัใจำที�ดี	มีอาริมณ์ที�ดี	อีกัทั�งยังได้ใชี้เวลาว่างให้เป็นปริะโยชีน์	ซ่้�งจำะชี่วยป้องกัันปัญหายาเสำพัต่ิด
ที�อาจำเกัิดขึ้้�นในชีุมชีนได้ทางหน้�ง

	 สำโลแกันขึ้องบริิษััทชีีวาทัย	คือ	Build	a	life	คือ	กัาริสำริ้างชีีวิต่	ซ่้�งบริิษััทไม่ได้ต่้องกัาริสำริ้างเพัียงอาคาริ	บ้าน	หริือ	
คอนโดเพืั�อกัาริขึ้ายเท่านั�น	 เริายังต่้องกัาริสำริ้างชีีวิต่ให้กัับเด็กัๆ	 ผิ่้ด้อยโอกัาสำ	 โดยกัาริแบ่งปันทั�งเงินทุน	 และความรัิกั	 
เพัื�อช่ีวยลดปัญหาทางสำงัคม	สำร้ิางคณุภาพัชีีวติ่ที�ดข้ีึ้�น	ให้เดก็ัๆ	สำามาริถืดำาริงชีวีติ่และพั้�งพัาต่นเองได้อย่างมศัีักัดิศ์ัรีิต่่อไป

“

“
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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

	 กัาริจำัดกัิจำกัริริม	CSR	 ที�โริงเริียน
บ้านป่าเลาในครัิ�งนี�	บริษิัทัได้เห็นพััฒนาที�
ดข้ีึ้�นขึ้องเดก็ัๆ	ไม่ว่าจำะเป็นด้านคณุภาพั 
กัาริศัก้ัษัา	ด้านกัฬีาและกัาริออกักัำาลงักัาย	 
ด้านดนต่ริีพัื�นเมือง	 และด้านงานผิ้าทอ
พัื�นเมือง

	 กัาริพััฒนาศัักัยภาพัอย่างต่่อเนื�อง
ขึ้องเด็กัๆ	 ในชี่วงเวลามากักัว่า	3	 ปีที�
ผิ่านมา	 ทำาให้บริิษััทเห็นถื้งความต่ั�งใจำ
ขึ้องเด็กัๆ	 ที�ต่้องกัาริพััฒนาต่นเองให้มี
ชีีวิต่ที�ดีข้ึ้�น	 ริวมถื้งกัาริสำริ้างทักัษัะเพืั�อ
สำริ้างอาชีีพัในอนาคต่	 สำอดคล้องกัับ
วัต่ถุืปริะสำงค์ขึ้องบริิษััทที�ชี่วยสำนับสำนุน
ให้เกิัดกัาริพััฒนาอย่างยั�งยืนในชุีมชีน 
ต่่อไป

	 กัาริอนุริักัษ์ังานทอผิ้าพัื�นเมืองขึ้อง
นักัเริียนโริงเริียนบ้านป่าเลา	 บริิษััทได้ 
สำนบัสำนนุให้มีคริผ่ิ่ส้ำอนที�มีความเชีี�ยวชีาญ 
ในงานผิ้าทอพัื�นเมือง	 สำริ้างให้เกัิดกัาริ 
พััฒนาฝ่ีมืองานทอผิ้าแกั่เด็กันักัเริียน	 
คิดค้นผิลิต่ภัณฑ์์แบบใหม่ที�มีความเป็น
เอกัลักัษัณ์พัื�นถืิ�น	มีความสำวยงาม	และ
มคีณุภาพัในริะดบัที�สำามาริถืสำร้ิางริายได้
ให้ต่นเองและโริงเริียนได้	

	 อีกัทั�ง	 บริิษััทยังสำนับสำนุนในกัาริ
สำั�งซื่�อผิลิต่ภัณฑ์์งานผิ้าทอจำากัโริงเริียน	 
เพัื�อใช้ีในกิัจำกัริริมทางกัาริต่ลาดขึ้องบริษัิัท	 
เป็นกัาริสำร้ิางริายได้	 เพัิ�มช่ีองทางกัาริกัริะจำาย 
ผิลติ่ภณัฑ์์	สำร้ิางกัาริริบัริ่ใ้ห้กับัสำงัคม	เพัื�อ 
ต่่อยอดกัาริพััฒนาอย่างยั�งยืนต่่อไป

	 ชีวีาทัย	มองว่ากัาริสำนบัสำนนุ	ไม่ควริ 
ให้เป็นเพีัยงกัาริบริจิำาคสิำ�งขึ้องต่่างๆ	เพัยีง 
คริั�งเดียว	แต่่ต่้องสำนับสำนุนให้คนที�ได้ริับ
มีคุณภาพัในทุกัๆด้าน	ซ่้�งด้านกัีฬา	และ
สำุขึ้ภาพัขึ้องเด็กัๆ	ที�นี�กั็สำำาคัญไม่แพั้กััน	

	 เริาได้ให้กัาริสำนบัสำนนุ	คริผ่ิ่ฝึ้่กัสำอน 
ด้านกัฬีา	สำนบัสำนนุกัาริปริบัปริงุสำนามกัฬีา	 
ริวมถืง้งบปริะมาณกัาริแข่ึ้งขึ้นั	เพัื�อที�จำะให้	 
เด็กันักัเรีิยนมีพััฒนากัาริ	 คริบทุกัด้าน	
และเริาอาจำจำะเจำอคนที�มีพัริสำวริริค์ทาง
ด้านกีัฬา	 แนะนำามาพััฒนาต่่อได้	 เชี่น
ในปีที�ผิ่านมาทีมต่ะกัริ้อขึ้องโริงเรีิยน 
บ้านป่าเลา	กั็ได้แชีมป์ริะดับจำังหวัด	และ
ได้ถื้งริองแชีมป์ขึ้องภาคเหนือ	 ซ้่�งถื้า
ไม่มีคริ่ผิ่้สำอนที�ถื่กัต่้อง	 หริือผิ่้สำนับสำนุน
ในกัาริสำ่งทีมไปแขึ้่งขึ้ัน	 เด็กักัลุ่มนี�กั็จำะ
ขึ้าดโอกัาสำไป

“ “ “
“ “ “
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	 ริายงานกัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน	ปริะจำำาปี	2563	ขึ้องบริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)	(“บริิษััท”)	จำัดทำาเพัื�อสำื�อสำาริเกัี�ยวกัับ
กัาริดำาเนินงานด้านความยั�งยืนขึ้องบริิษััทให้กัับผิ่้มีสำ่วนได้เสำีย	 หริือปริะชีาชีนทั�วไปที�ให้ความสำนใจำ	 อ้างอิงขึ้้อม่ลริะหว่างวันที�	 
1	 มกัริาคม	 ถื้ง	31	 ธัุนวาคม	2563	 โดยขึ้้อม่ลได้เผิยแพัริ่บนเว็บไซ่ต่์ขึ้องบริิษััท	 และจำัดสำ่งพัริ้อมหนังสำือเชีิญปริะชีุมสำามัญ 
ผิ่้ถืือหุ้น	ปริะจำำาปี	2564	ให้แกั่ผิ่้ถืือหุ้นในริ่ปแบบ	QR	Code	ทั�งนี�	บริิษััทมีความต่ั�งใจำที�จำะพััฒนาคุณภาพักัาริจำัดทำาริายงานกัาริ
พััฒนาอย่างยั�งยืนในกัาริให้ขึ้้อม่ลเกัี�ยวกัับแนวคิด	เป้าหมาย	พััฒนากัาริ	และผิลกัาริดำาเนินงานด้านสำังคม	สำิ�งแวดล้อมและกัาริ
กัำากัับด่แลกัิจำกัาริที�ดีแกั่ผิ่้มีสำ่วนได้เสำีย	ริับทริาบอย่างต่่อเน่�องต่่อไป

การสอบถามข้อมูล
	 บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)	เลขึ้ที�	1168/80	อาคาริลุมพัินีทาวเวอริ์	ชีั�น	27	ย่นิต่ดี	ถืนนพัริะริามสำี�	แขึ้วงทุ่งมหาเมฆ		
เขึ้ต่สำาทริ	กัริุงเทพัมหานคริ	10120

 นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท 

	 โทริศััพัท์	:	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

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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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	2020

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	2020102-35 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	2020

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	2020205-2 Communication	and	 training	about	anti-corruption	policies	 
and	procedures	

GRI 306 : Effluents and Waste

306-2	 Waste	by	type	and	disposal	method 30 13,15

GRI 401: Employment 

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover

Annual	Report	2020401-2 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	2020404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	
programs
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