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วิสัยทัศน์ (Disclosure 102-16) 
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
มุ่งมั่นจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาในใจ
ของผู้บริโภค ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการ  
ให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ
1.  ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต 
2.  ธำารงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถ

ของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า 

และพันธมิตรทางธุรกิจ
4.  ตระหนักและให้ความสำาคัญ 

ต่อการดูแลรับผิดชอบ ชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม
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สารบััญ
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5. คุณค่าที่จะส่งมอบ 7

6. ข้อมูลองค์กร 8

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 8

 ผลิตภัณฑ์และบริการ 9

 โครงสร้างองค์กร 17

 ห่วงโซ่คุณค่า 18

7. การวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส 19

8. การบริหารจัดการความยั่งยืน 20

 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 20

 กรอบการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 21

 การกำากับดูแลกิจการ 22

 ผู้มีส่วนได้เสีย 23

 ประเด็นสำาคัญ 24

 กลยุทธ์และกิจกรรมด้านความยั่งยืน 24

 Hightlights การพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 25

 การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 30

 โครงการ CHEWA GOES GREEN 31

9. ข้อความจากผู้บริหาร 33

10. โครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา 36

11. เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 39

 มาตรฐานการรายงาน 39



SD REPORT 20194

(Disclosure 102-22, 102-26)

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

7. พลตำารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

6. นายพินิจ หาญพาณิชย์
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

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

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

1246 73 5

คณะกรรมการบริษัท 
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	 บริษัิัท	ชีีวาทยั	จำำากัดั	(มหาชีน)	(“บริษัิัท”)	ให้ความสำำาคัญ 
กัับปริะเด็นความรัิบผิิดชีอบต่่อสัำงคม	(Corporate	Social	
Responsibility	 :	CSR)	 และ	 กัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน	
(Sustainable	Development	:	SD)	ควบค่่ไปกัับกัาริดำาเนิน
กัิจำกัาริเพัื�อเป้าหมายทางธุุริกิัจำและสำร้ิางความมั�งคั�งสำ่งสุำดให้
แกัผ่ิ่ถ้ือืหุ้น	ภายใต้่กัริอบกัาริกัำากับัดแ่ลกิัจำกัาริที�ด	ี(Corporate	
Governance)	โดยเน้นที�จำะสำร้ิางสำมดุลใหเ้กัดิข้ึ้�นไปพัร้ิอมกันั	

	 บริิษััทกัำาหนดให้มีกัริะบวนกัาริที�เน้นไปที�กัาริสำริ้าง
คุณค่า	(Value)	 ทั�งในมุมมองขึ้องบริิษััทและผิ่้มีสำ่วนได้เสำีย 
ทกุัฝ่่าย	ริวมถืง้ให้ความสำำาคญักับักัาริจำดักัาริผิลกัริะทบ	(Impact)	 
เน่�องจำากักัาริดำาเนินธุุริกัิจำขึ้องบริิษััทย่อมสำ่งผิลกัริะทบต่่อ
ผิ่้คน	สำังคม	สำิ�งแวดล้อมไม่ว่าทางใดกั็ทางหน้�ง	สำ่งผิลกัริะทบ
ทั�งด้านบวกัและ/หริือด้านลบ	ทั�งจำากักัาริกัริะทำาที�เจำต่นาหริือ
ไม่เจำต่นากั็ต่าม	ในปี	2564	จำ้งเป็นปีขึ้องกัาริวางริากัฐานเพัื�อ
กัาริดำาเนนิกัจิำกัาริขึ้องบริษัิัทให้เกัดิความริบัผิดิชีอบต่่อสำังคม
เพัื�อความยั�งยืนต่่อไปในอนาคต่

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 
ให้้ความสำำาคัญกัับประเด็็นความรับผิิด็ชอบต่่อ

สำังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
และกัารพัฒันาอย่่างยั่�งย่นื (Sustainable 

Development : SD) ควบค่่ไปกัับกัารด็ำาเนินกัิจกัาร
เพัื�อเป้าห้มาย่ทางธุุรกัิจ 

และสำร้างความมั�งคั�งสำ่งสำุด็ให้้แกั่ผิ่้ถืือหุ้้น

(Disclosure 102-14) 

สารจากประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

(นาย่ชัย่ยุ่ทธุ เต่ชะทัศนสำุนทร)
ปริะธุานกัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ
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	 บริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	(มหาชีน)	(“บริิษััท”)	 กั้าวเขึ้้าสำ่่ 
ปทีี�	13	สำำาหริบักัาริเปน็บริษัิัทผิ่พ้ัฒันาอสัำงหาริมิทริพััย์โคริงกัาริ
ที�อย่่อาศััย	เชี่น	คอนโดมิเนียม	บ้าน	ทาวน์โฮม	โฮมออฟฟิต่	
และโริงงานให้เชี่า	ที�มีคุณภาพัและต่อบสำนองความต่้องกัาริใน
ทุกัริะดับ	โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในปี	2564	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	2564	 ซ้่�งทั�งหมดเป็นสำิ�งที�บริิษััทเห็น 
ความสำำาคัญและปริับเปลี�ยนกัริะบวนกัาริเพัื�อให้เกัิดกัาริพััฒนา
อย่างต่่อเน่�องต่ลอดปี	2564	ที�ผิ่านมา	

(นาย่บุญ ชุน เกัีย่รต่ิ)
กัริริมกัาริผิ่้จำัดกัาริ

(Disclosure 102-14)

สารจากกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ  
(Disclosure 102-22, 102-26) 

นาย่ชัย่ยุ่ทธุ เต่ชะทัศนสำุนทร 
ปริะธุานกัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ
นางสำุภาภรณ์์ บุรพักัุศลศรี 
กัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ
นาย่บุญ ชุน เกัีย่รต่ิ, CFA, CPA 
กัริริมกัาริกัำากัับด่แลกัิจำกัาริ	และ	 
กัริริมกัาริผิ่้จำัดกัาริ
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 (Disclosure 102-16)

คุณค่าที่จะส่งมอบ

aa  lifelife
สร้างคุณภาพชีวิตด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 

พึงพอใจกับสถานที่ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล 
พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะต้อนรับลูกค้าของชีวาทัย
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ชื�อบริษัท	 	 :		 บริษัท ชีวาทัย่ จำากััด็ (มห้าชน)
ชื�อย่่อ	 	 :		 CHEWA
ประเภทของกัิจกัาร		 	 :		 พััฒนาอสำังหาริิมทริัพัย์
เลขที�จด็ทะเบีย่นบริษัท 	 	 :		 0107558000181
ทุนจด็ทะเบีย่นที�ออกัและเรีย่กัชำาระแล้ว	 	 :		 1,275,027,883	บาท	ม่ลค่าที�ต่ริาไว้หุ้นละ	1	บาท
สำำานักังานให้ญ่ 	 	 :		 1168/80	อาคาริลุมพัินีทาวเวอริ์	ชีั�น	27	ย่นิต่ดี	ถืนนพัริะริามสำี�
	 	 	 	 แขึ้วงทุ่งมหาเมฆ	เขึ้ต่สำาทริ	กัริุงเทพั	10120
โทรศัพัท์ 	 	 :		 (02)	679	8870	-	4
แฟกัซ์ 	 	 :		 (02)	679	8875
โฮมเพัจ 	 	 :		 www.chewathai.com
Chewathai Call Center	 	 :	 1260
เลขานุกัารบริษัท	 	 :	 นางสำาวชนิสำรา ย่ิ�งนอกั 
(Disclosure 102-53)	 	 	 โทริศััพัท์	(02)	679	8870	-	4	ต่่อ	163
อีเมล์		 	 :	 chanitsara@chewathai.com
นักัลงทุนสำัมพัันธุ์	 	 :	 นางสำาวอาริสำา อ่่ทอง
	 	 	 	 Call	Center	1260	กัด	3
อีเมล์		 	 :	 ir@chewathai.com	

สำานักงานใหญ่ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
(Disclosure 102-5)

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

ข้อมูลองค์กร

บัริษัท ชีวาทัย จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย  
อินเตอร์เชนจ์  

จำากัด

บริษัท ชีวาทัย  
ฮัพ ซูน จำากัด

บริษัท ชีวา  
ฮาร์ท จำากัด

บริษัท กมลา  
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง  

จำากัด

บริษัท ชีวาทัย  
โฮม ออฟฟิศ  

จำากัด

100%

100%

50% 70% 25%
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	 บริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	 (มหาชีน)	 และบริิษััทย่อยมีลักัษัณะกัาริปริะกัอบธุุริกิัจำปริะกัอบธุุริกิัจำหลักั	 ได้แกั่	 ธุุริกิัจำพััฒนา
อสำังหาริิมทริัพัย์เพัื�อที�อย่่อาศััย	

 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  1.1  พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ โครงการชีวาทัย โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค

รายละเอียดโครงการคอนโดมีเนียม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(Disclosure 102-2, 102-4)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ชื�อโครงกัาร ชีวาทัย่ ราชปรารภ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนริาชีปริาริภ	แขึ้วงมักักัะสำัน	 
เขึ้ต่ริาชีเทวี	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 2-0-90	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 17,093	ต่ริ.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,350	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 325	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

100%

ชื�อโครงกัาร เด็อะ สำุรวงศ์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	ฮัพั	ซ่่น	จำำากััด	

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนสำุริวงศั์	แขึ้วงสำี�พัริะยา	 
เขึ้ต่บางริักั	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 0-2-40	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 2,774	ต่ริ.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 350	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 52	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

100%
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ชื�อโครงกัาร ชีวาทัย่ รามคำาแห้ง

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนริามคำาแหง	แขึ้วงหัวหมากั	 
เขึ้ต่บางกัะปิ	จำงัหวดักัรุิงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 3-3-32	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 17,054	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	33	ชีั�น	 
จำำานวน	1	อาคาริ	(High	Rise	)

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,100	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 535	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ 100%

ชื�อโครงกัาร ชีวาทัย่ อินเต่อร์เชนจ์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	อินเต่อริ์เชีนจำ์	จำำากััด	

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปริะชีาริาษัฎริ์สำาย	2	แขึ้วงบางซ่ื�อ	 
เขึ้ต่บางซ่ื�อ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 1-3-12.5	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 10,353	ต่ริ.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,050	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 279	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

100%

ชื�อโครงกัาร ชีวาทัย่ ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปากัเกัริ็ด-แจำ้งวัฒนะ	17	ต่ำาบลปากั-เกัริ็ด	อำาเภอ
ปากัเกัริ็ด	จำังหวัดนนทบุริี

พั้�นที่่�โครงการ 3-1-75	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 13,193	ต่ริ.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 780	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 427	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

100%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย ฮอลล์มูาร์ค งามูวงศ์์วาน

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ซ่อยดวงมณี	ต่ำาบลบางเขึ้น	อำาเภอเมือง	 
จำังหวัดนนทบุริี

พั้�นที่่�โครงการ 7-0-70.5	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 23,265	ต่ริ.ม.

ชนิดของโครงการ อาคาริพัักัอาศััย	ขึ้นาด	8	ชีั�น	 
จำำานวน	4	อาคาริ	(	Low	Rise	)

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,200	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 792	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

100%
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ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เรสซิิเดนซิ์ บางโพั

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปริะชีาริาษัฎริ์สำาย	2	แขึ้วงบางซ่ื�อ	 
เขึ้ต่บางซ่ื�อ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 1-1-94.3	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 2,364	ต่ริ.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,050	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 172	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 100%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

100%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เพัชรเกษมู 27

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนเพัชีริเกัษัม	แขึ้วงบางหว้า	 
เขึ้ต่ภาษัีเจำริิญ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 4-0-36	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 17,989	ต่ริ.ม.

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,564	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 638	ย่นิต่	และริ้านค้า	14	ริ้านค้า

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 98%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

98.43%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เรสซิิเดนซิ์ อโศ์ก

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนอโศักั-ดินแดง	แขึ้วงมักักัะสำัน	 
เขึ้ต่ริาชีเทวี	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 1-2-66	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 9,477.65	ต่ริ.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,835	ล้านบาท

จำำานวนห้�องพััก 315	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 96%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

95.56%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย ฮอลล์มูาร์ค จำรัญฯ 13

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนจำริัญสำนิทวงศั์	13	แขึ้วงวัดท่าพัริะ	 
เขึ้ต่บางกัอกัใหญ่	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 1	-	1	-	76	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 5,201.31	ต่ริ.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 430	ล้านบาท

จำำานวนย้นิตั้ 184	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 74%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

73.91%
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ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เรสซิิเดนซิ์ ที่องห้ล่อ

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนสำุขึุ้มวิท	55	แขึ้วงคลองต่ันเหน่อ	 
เขึ้ต่วัฒนา	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 1	-	0	-	89	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 5,439.48	ต่ริ.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,077	ล้านบาท

จำำานวนย้นิตั้ 130	ย่นิต่

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 31%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

30.77%

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย เกษตั้ร-นวมูินที่ร์

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนปริะเสำริิฐมน่กัิจำ	แขึ้วงเสำนานิคม	 
เขึ้ต่จำตุ่จำักัริ	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 5	-	0	-	44	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 19,223.07	ต่ริ.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,700	ล้านบาท

จำำานวนย้นิตั้ ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	649	ย่นิต่	 
และริ้านค้าจำำานวน	5	ริ้านค้า

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง 100%

ความูค้บห้น�าการขาย 45%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

45.26%

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

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนสำังคมสำงเคริาะห์	แขึ้วงสำะพัานสำอง	 
เขึ้ต่วังทองหลาง	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พัื�นที�โครงกัาร 8	-	3	-	58	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 27,323	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร 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

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ เฟสำ	1	1,100	ล้านบาท
เฟสำ	2	994	ล้านบาท
ริวม	3,094	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ เฟสำ	1	ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	434	 
ย่นิต่และริ้านค้า	จำำานวน	1	ริ้านค้า
เฟสำ	2	ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	380	 
ย่นิต่และริ้านค้า	จำำานวน	1	ริ้านค้า

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง เฟสำ	1	100%
เฟสำ	2	อย่่ริะหว่างกัาริกั่อสำริ้าง 
คาดว่าจำะแล้วเสำริ็จำไต่ริมาสำที�	3-4	ปี	2565

ความคืบห้น้ากัารขาย่ เฟสำ	1	69%	
เฟสำ	2	41%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

เฟสำ	1	68.66%
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 1.2  พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย

โครงการ ชีวาวัลย์

โครงการ ชีวาโฮม โครงการชีวา บิซ โฮม

โครงการ ชีวารมย์ โครงการ ฮาร์ท

ช้�อโครงการ ช่วาที่ัย ป่�นเกล�า

ผู้้�พััฒนาโครงการ บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที่่�ตั้ั�งโครงการ ถืนนอริุณอมริินทริ์	แขึ้วงบางยี�ขึ้ัน	เขึ้ต่บางพัลัด	จำังหวัด
กัริุงเทพัมหานคริ

พั้�นที่่�โครงการ 4	-	0	-	72	ไริ่

พั้�นที่่�ขาย 17,859	ต่ริ.ม

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

มู้ลค่าโครงการโดยประมูาณ 1,587	ล้านบาท

จำำานวนย้นิตั้ ห้องพัักัอาศััย	จำำานวน	588	ย่นิต่	 
และริ้านค้าจำำานวน	5	ริ้านค้า

ความูค้บห้น�าของการก่อสร�าง เริิ�มกั่อสำริ้าง	ในไต่ริมาสำ	4	ปี	2563

คาดว่าจำะก่อสร�างแล�วเสร็จำ  
ไตั้รมูาส 3 ปี 2565

31%

ความูค้บห้น�าการขาย 71%

มู้ลค่าที่่�โอนกรรมูสิที่ธิิแล�วของมู้ลค่า
โครงการ

0%

ช้�อโครงการ Otium Phuket

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	กัมลา	ซ่ีเนียริ์	ลิฟวิ�ง	จำำากััด

ที�ต่ั�งโครงกัาร ต่ำาบลกัมลา	อำาเภอกัริะท่้	จำังหวัดภ่เกั็ต่

พัื�นที�โครงกัาร 50	-	2	-	75	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 26,256	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร Senior	Living	Village	

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 4,408	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ อย่่ในริะหว่างกัาริพััฒนา

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง แบ่งกัาริกั่อสำริ้าง	เป็น	2	เฟสำ
คาดว่าเริิ�มกั่อสำริ้าง	เฟสำ	1	ไต่ริมาสำ	4	ปี	2563	
คาดว่าจำะกั่อสำริ้างแล้วเสำริ็จำ	ไต่ริมาสำ	1	ปี	2566



SD REPORT 201914

โครงการแนวราบสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ช้�อโครงการ ช่วารมูย์ รังสิตั้-ดอนเมู้อง

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนริังสำิต่-นครินายกั	ต่ำาบลปริะชีาธุิปัต่ย์	 
อำาเภอธุัญบุริี	จำังหวัดปทุมธุานี

พัื�นที�โครงกัาร 15-1-76	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 3,648.15	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร บ้านเดี�ยว	และ	บ้านแฝ่ด

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 475	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ บ้านเดี�ยว	จำำานวน	15	หลัง	
บ้านแฝ่ด	จำำานวน	66	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 100%

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 100%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

100%

ช้�อโครงการ ช่วาวัลย์ ป่�นเกล�า-สาที่ร 

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนพัุทธุมณฑ์ลสำาย	1	แขึ้วงบางริะมาด	 
เขึ้ต่ต่ลิ�งชีัน	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พัื�นที�โครงกัาร 26	-	3	-	20	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 26,000	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร บ้านเดี�ยว

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 1,539	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ 52	หลัง	

อาคารพัาณ์ิชย่์ จำานวน 3 ห้ลัง 75%	

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 29%	

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 41%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

28.85%

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู วงแห้วน-ลำาล้กกา

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนไสำวปริะชีาริาษัฎริ์	คลอง	4	ต่ำาบลลาดสำวาย	
อำาเภอลำาล่กักัา	จำังหวัดปทุมธุานี

พัื�นที�โครงกัาร 32	-	0	-	67	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 34,717	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร ทาวน์โฮม

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 965	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ ทาวน์โฮม	จำำานวน	274	หลัง

อาคารพัาณ์ิชย่์ จำานวน 3 ห้ลัง 75%	

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 60%	

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 41%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของ

ม่ลค่าโครงกัาร

41.24%

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู สุขสวัสดิ� - ประชาอุที่ิศ์

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนปริะชีาอุทิศั	90	ต่ำาบลบ้านสำวน	 
อำาเภอพัริะสำมุทริเจำดีย์	จำังหวัดสำมุทริปริากัาริ

พัื�นที�โครงกัาร 31	-	2	-	87	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 38,852	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร ทาวน์โฮม

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 890	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ ทาวน์โฮม	จำำานวน	359	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 60%	

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 36%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

36.49%
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ช้�อโครงการ ช่วารมูย์ นครอินที่ร์

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนนคริอินทริ์	ต่ำาบลบางขึ้นุน	อำาเภอบางกัริวย	 
จำังหวัดนนทบุริี

พัื�นที�โครงกัาร 40	-	3	-	43	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 37,714	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร บ้านเดี�ยว	

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 1,593	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ 139	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 65%

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 35%	

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

34.53%	

ช้�อโครงการ ช่วา บิซิ โฮมู เอกชัย-บางบอน

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	โฮม	ออฟฟิศั	จำำากััด

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนเอกัชีัย	แขึ้วงคลองบางบอน	เขึ้ต่บางบอน	 
จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พัื�นที�โครงกัาร 16-1-99	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 15,927	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร โฮมออฟฟิศั	

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 765	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ 120	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 70%

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 33%	

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

32.50%	

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู กรุงเที่พั-ปทีุ่มู

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ต่ำาบลบางเดื�อ	อำาเภอเมืองปทุมธุานี	 
จำังหวัดปทุมธุานี	

พัื�นที�โครงกัาร 32-1-19	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 30,123	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร ทาวน์โฮม	

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 903	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ ทาวน์โฮม	จำำานวน	333	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 37%	

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 24%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

24%

ช้�อโครงการ ช่วาโฮมู รังสิตั้-ปทีุ่มู

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)

ที�ต่ั�งโครงกัาร ต่ำาบลบ้านกัลาง	อำาเภอเมืองปทุมธุานี	 
จำังหวัดปทุมธุานี	

พัื�นที�โครงกัาร 40-3-59	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 36,775	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร ทาวน์โฮม	บ้านแฝ่ด	และอาคาริพัาณิชีย์

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 1,093	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ ทาวน์โฮม	จำำานวน	329	หลัง
บ้านแฝ่ด	จำำานวน	40	หลัง
อาคาริพัาณิชีย์	จำำานวน	16	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 88%

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 12%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

12.21%



SD REPORT 201916

ช้�อโครงการ ฮาร์ที่ สุขุมูวิที่ 62/1

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวา	ฮาริ์ท	จำำากััด	

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนสำุขึุ้มวิท	ซ่อยสำุขึุ้มวิท	62/1	แขึ้วงบางจำากั	 
เขึ้ต่พัริะโขึ้นง	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พัื�นที�โครงกัาร 0	-	2	-	9.38	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 1,750	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร ทาวน์โฮม

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 160	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ 9	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 100%	

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 11%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

11%

ช้�อโครงการ ฮาร์ที่ สุขุมูวิที่ 36

ผิ่้พััฒนาโครงกัาร บริิษััท	ชีีวา	ฮาริ์ท	จำำากััด	

ที�ต่ั�งโครงกัาร ถืนนสำุขึุ้มวิท	ซ่อยสำุขึุ้มวิท	36	แขึ้วงคลองต่ัน	 
เขึ้ต่คลองเต่ย	จำังหวัดกัริุงเทพัมหานคริ

พัื�นที�โครงกัาร 0	-	3	-	70	ไริ่

พัื�นที�ขาย่ 2,777	ต่ริ.ม

ชนิด็ของโครงกัาร ทาวน์โฮม

ม่ลค่าโครงกัารโด็ย่ประมาณ์ 355	ล้านบาท

จำานวนย่่นิต่ 9	หลัง

ความคืบห้น้าของกัารกั่อสำร้าง 100%

ความคืบห้น้ากัารขาย่ 0%

ม่ลค่าที�โอนกัรรมสำิทธุิแล้วของม่ลค่า
โครงกัาร

0%	
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(Disclosure 102-8, 102-17, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำากับดูแล

กิจการ

กรรมการ 
ผู้จัดการ

โครงสร้างองค์กร

สายงาน 
ชีวาเฮ้าส์ซิ่ง

สายงาน 
ชีวาคอนโด

สายงาน 
สนับัสนุน

สายงานปฏิบััต ิ
การก่อสร้าง

สายงานการเงิน 
และบััญชี

สายงานวิจัย 
และพัฒนา

สายงาน
บัริหารองค์กร

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบัริการลูกค้า

ฝ่ายชีวาแคร์และ
ความสัมพันธ์ลูกค้า

ฝ่ายแนวสูง ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายแนวราบั  ฝ่ายบััญชี

ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

ฝ่ายต้นทุน ฝ่ายจัดซื้อ

ฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายกำากับักิจการ

ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย
ฝ่ายทุนมนุษย์
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RESEARCH & DEVELOPMENT
• การสรรหาที่ดิน 
• การออกแบบ   
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

SOURCING
• การจัดหาปัจจัยการผลิต
• การจัดซื้อจัดจ้าง
• การสรรหาผู้รับเหมา

OPERATION
• การก่อสร้าง

SALES & MARKETING
• การขาย
• การตลาด

SERVICE
• การบริการหลังการขาย
• CRM

(Disclosure 102-9)

ห่วงโซ่คุณค่า
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Disclosure 201-1) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

	 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

การบริหารจัดการความยั่งยืน

รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

จำานวน 

2,091.89 
ล้านบาท

คิดเป็น 97.90%

รายได้อื่น จำานวน

44.78 
ล้านบาท

คิดเป็น 2.09%รายได้รวม 

2,136.67  
ล้านบาท
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ปี 2564 บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ 1 
โครงการ มูลค่ารวม 

1,100 ล้านบาท (Disclosure 102-2, 102-6)

โครงกัารชีวาทัย่ ฮอลล์มาร์ค โชคชัย่ 4 เฟสำ 1  

โครงการคอนโดมิเนียม  

มูลค่า 1,370.89  ล้านบาท

คิดเป็น 65%

รายได้จากโครงการแนวราบ  

มูลค่า 721  ล้านบาท

คิดเป็น 35%

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์
และบริการโดยรวมของบริษัท 
ปี 2564 ร้อยละ 91.0%

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

กรอบการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
(Disclosure 102-16)

มูลค่ารวม 
2,091.89 

ล้านบาท
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CG SCORE

ISO 9001 : 2015

TIA

SET AWARDS

BCI

CAC

ISO 14001 : 2015

ระดับดีเลิศ CG Score ประจำาปี 2564 จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ISO 9001 : 2015  
ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ระดับดีเลิศ ข้อมูล AGM ประจำาปี 2564  
จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ISO 14001 : 2015  
ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

SET Awards 2021 Business Excellence 
Outstanding Investor Relations Awards

รางวัล 1 ใน 10  
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำาปี 2564

This is to Certify that the Management System of

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 14001:2015
(Environmental Management System)

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

For the Scope of activities described below:

Certificate No.: TH86745B

Director

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

TUNGMAHAMEK SUBDISTRICT, SATHORN DISTRICT,

BANGKOK, 10120 THAILAND.

SALES OF CONDOMINIUMS

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

12 October 2019 28 September 2021

Date of initial registration Date of this Certificate Recertification Due

11 October 202211 October 2022

Surv. audit on or before/ Certificate expiry

This is to Certify that the Management System of

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 9001:2015

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

This certificate is valid for the following scope of operations:

Certificate No.: TH80712A

Director

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

Sathorn, Bangkok 10120Thailand.

Sales of Condominiums, Houses and Real Estate Services.

Rental of Factories and Manufacturing Facilities.

This Certificate remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

25 August 2017 19 June 2021

Date of initial registration Date of this Certificate Recertification Due

24 August 2022

Surv. audit on or before/ Certificate expiry

24 August 2023

(Disclosure 102-17)

การกำากับดูแลกิจการ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

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

RESEARCH &
DEVELOPMENT SOURCING OPERATION

SALES &  
MARKETING SERVICE

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

• การสรรหาผู้รับเหมา/
ผู้ขาย

• การประเมินผู้รับเหมา/
ผู้ขาย

• การควบคุมวัตถุดิบ
• การจัดการสภาพคล่อง

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

กระบวนการ 
• 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 หน่วยงานกำากับัดูแล

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

ประเด็นสำาคัญ
(Disclosure 102-47)

กลยุทธ์ และกิจกรรมด้านความยั่งยืน

STRATEGY ASPECT

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการความรู้ 
• การฝึกอบรมพัฒนา
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ควบคุมและตรวจสอบความก้าวหน้า 
ของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• การวางแผนโครงการ
• การควบคุมโครงการ
• การแบ่งปันความรู้

ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้รับเหมา • การวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง
• หลักเกณฑ์การประเมินผู้รับเหมาโครงสร้างพื้นฐาน

o ซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา / การประเมินตนเองของผู้ขาย
o การตรวจสอบนอกสถานที่
o เยี่ยมชมสถานที่

ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

• แบบสำารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การบริการหลังการขาย
• CHEWATHAI Society Project
• การแจ้งเบาะแส
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HIGHLIGHTS การพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564
การบริหารองค์กรอย่างยั่นยืน

100%

70%

50%

25%

บริษัท ชีวาทัย 
อินเตอร์เชนจ์ จำากัด

บริษัท 
ชีวา ฮาร์ท จำากัด 

บริษัท ชีวาทัย 
ฮัพ ซูน 

บริษัท กมลา
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

สัดส่วนของหุ้น Free Float 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ  สัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 Free Float 

21.14%
 คณะกรรมการอิสระ  

57%
กรรมการอิสระใน 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

100%

อัตราการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยของ
คณะกรรมการบริษัท 

96% ความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการ 
(Gender Diversity in the Boardroom)

สัดส่วนของกรรมการเพศหญิง 

29%

สัดส่วนกรรมการ
เข้าร่วมการฝึกอบรม 

42.85%

นายชาติชาย พานิชชีวะ 

0.16% 

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 

0.13%
นายบุญ ชุน เกียรติ

0.078%

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

0.10% 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี* 

0.00% 

หมายเหตุ่	 *สำัดสำ่วนกัาริถืือหุ้นขึ้องค่่สำมริสำ

จำานวนข้อร้อเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจ

-ไม่มี-
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ระบบ CHEWA CONNECT โปรแกรมสำาหรับฝ่ายขายและการตลาด และ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ระบบงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย ์

และการบริหารจัดการลูกค้า

ระบบ CHEWA SHARE เพื่อเป็นพื้นที่เก็บข้อมูล 
และใช้ข้อมูลร่วมกันภายในบริษัท

ระบบ Meeting room  
โปรแกรมสำาหรับการจองห้องประชุม

ระบบ CHEWA PROCUREMENT โปรแกรมสำาหรับฝ่ายจัดซื้อ  
ระบบที่รองรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้านอสังหาริมทรัพย์และ 

การบริหารจัดการงานงบประมาณ

ระบบ CHEWA HUMAN OS โปรแกรมสำาหรับฝ่ายทุนมนุษย์ 
ระบบการลงเวลาทำางาน อนุมัติการลา และอนุมัติค่าล่วงเวลา

หญิง 

112 คน  ไม่มี

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในงาน,  
สถิติการหยุดงานเจ็บป่วยจาก
การทำางาน, สถิติการขาดงาน 
ประจำาปี 2564
(Disclosure 403-2)

ชาย 

81 คน

32.64% 98.23% 51.81 
ชั่วโมง 100% -ไม่มี-

การพัฒนาและดูแลพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานรวม ปี 2564 

76,437,047.00 บาท

จำานวนพนักงานรวมแยกตามเพศ

อัตราการลาออก
ของพนักงาน 

ฝึกอบรมพนักงานคิดเป็น เฉลี่ยจำานวนชั่วโมง
การฝึกอบรม 

สัดส่วนพนักงาน
ที่ผ่านการอบรม
จรรยาบรรณธุรกิจ 

จำานวนกรณีฝ่าฝืน
จรรยาบรรณธุรกิจ 

การนำานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ระบบเดิมที่ใช้อยู่ทันสมัย 
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำา
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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	 ริับค่าแนะนำาพัิเศัษัสำ่งสำุด 
ยน่ิต่ละ	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.  ล่กัค้าคือคนสำำาคัญ ให้ความสำำาคัญกัับล่กัค้าเป็นอันดับแริกั	เขึ้้าใจำในความคาดหวัง	และความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้าพัริ้อม
ต่อบสำนองทางเลือกัที�ดีที�สำุดให้แกั่ล่กัค้า

2. บริกัารอย่่างมืออาชีพั	 ให้บริิกัาริที�มีปริะสำิทธิุภาพั	 และมีมาต่ริฐาน	 โดยเน้นความคริบถื้วน	 ถื่กัต่้อง	 ริวดเริ็ว	 เพัื�อ 
ต่อบสำนองความคาดหวังและความพั้งพัอใจำขึ้องล่กัค้า

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

4.  เสำริมสำร้างความสำามารถืและประสำิทธุิภาพัของทีม 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/โอนเงินปริะกัันสำาธุ่ริณ่ปโภค	(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

วิสัยทัศน์ Chewa care
Chewa care	 พัร้ิอมที�จำะสำ่งมอบปริะสำบกัาริณ์ในงานบริิกัาริที�มีคุณภาพัและมาต่ริฐานเพัื�อสำร้ิางความพั้งพัอใจำสำ่งสุำดให้กัับล่กัค้า	
ริวมถื้งไม่หยุดยั�งที�จำะพััฒนา	 งานบริิกัาริ	 โดยกัาริสำริ้างสำริริค์	 โปริแกัริมพัิเศัษัต่่างๆ	 เพัื�อต่อบสำนองและเต่ิมเต่็มความต่้องกัาริ 
ขึ้องล่กัค้า	โดยผิ่านทีมงานบริิกัาริที�มีปริะสำิทธุิภาพั

Chewa care	เป็นฝ่่ายบริิกัาริที�เต่ิบโต่อย่างมีคุณภาพัและยั�งยืน	โดยย้ดความพั้�งพัอใจำขึ้องล่กัค้าเป็นศั่นย์กัลาง	และสำามาริถืปริับ
เปลี�ยนริ่ปแบบกัาริทำางาน	และกัาริจำัดกัาริกัับกัาริเปลี�ยนแปลงได้อย่างริวดเริ็ว

Chewa care	สำามาริถืที�จำะคิดค้นและพััฒนางานบริิกัาริ	โดยมีความเขึ้้าใจำในความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้าอย่างล้กัซ่้�ง	เพัื�อต่อบสำนอง
ความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้าทุกักัลุ่ม

Chewa care สำริ้างสำภาพัแวดล้อมกัาริทำางานที�ดีในกัาริทำางาน	พัริ้อมมีสำ่วนริ่วมในสำนับสำนุนสำ่วนงานอื�นๆและสำามาริถืที�จำะชี่วย
พััฒนาองค์กัริอย่างต่่อเน่�อง

กลยุทธ์ของ Chewa care เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย   
“Chewa care beyond service” 

ไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องงานซ่อม แต่เราดูแลและห่วงใยในความเป็นอยู่ของลูกค้าของชีวาทัยทุกคน

งาน	Service	ภายใต่้ทีม	Chewa	care	ถื่กัสำริ้างขึ้้�นมา	 เพัื�อสำริ้างความปริะทับใจำให้กัับล่กัค้าขึ้อง	ชีีวาทัยโดยได้สำำาริวจำแบรินด์
ต่่างๆ	 ในด้านบริิกัาริหลังกัาริขึ้าย	 เพัื�อนำามาพััฒนางานบริิกัาริควบค่่กัันและทำาให้เกัิดความปริะทับใจำกัับล่กัค้ามากัที�สำุด	 และยัง
สำริ้างมาต่ริฐานในด้าน	กัาริบริิกัาริล่กัค้า	ให้เป็นไปต่ามบริิบทที�	ไม่ว่าล่กัค้าจำะซ่ื�อบ้าน/คอนโด	ชีีวาทัย		ล่กัค้าจำะน้กัถื้ง	Chewa	
Care	กัับงานบริิกัาริที�ดีและต่ริงใจำ	และพัริ้อมบริิกัาริด้วยใจำ	ต่าม	Concept		ชีีวาแคริ์ด่แลคุณด้วยใจำ

Mr. inspector Hero 
พันัธุมติ่ริทางธุรุิกัจิำขึ้องบริษัิัทเปน็ผิ่ใ้หบ้ริกิัาริต่ริวจำบา้นและคอนโด	โดยทมีวศิัวกัริมอือาชีีพัที�ม	ีปริะสำบกัาริณ์โดยต่ริงในกัาริต่ริวจำ
สำอบและควบคุมสำายงานกัาริก่ัอสำร้ิาง	เชีน่	งานกัอ่สำร้ิางคอนโดมิเนยีม	และ	งานก่ัอสำร้ิางบ้าน	กัาริต่ริวจำสำอบคริอบคลุมทุกัริายกัาริ
ได้แกั่	ริะบบไฟฟ้า	สำุขึ้าภิบาล	หลังคา	ภายในและภายนอกั	และ	ทีมงาน	Mr.	inspector	Hero	ทุกัคน	ต่้องผิ่านกัาริฝ่ึกังานและ
ทดสำอบเพัื�อให้ได้มาต่ริฐานกั่อนลงงานจำริิง	 โดยมีต่ริวจำสำอบบ้านขึ้องล่กัค้าด้วยอุปกัริณ์ที�ทันสำมัย	 ซ้่�งชี่วยให้มองหาจำุดแกั้ไขึ้ได้
อย่างแม่นยำาเชี่น	กัาริใชี้โดริน	และกัาริใชี้กัล้องอินฟริาเริดในกัาริต่ริวจำสำอบ	เป็นต่้น

มกีัาริสำง่ริายงานใหล้ก่ัคา้ภายใน	24	ชัี�วโมงหลงักัาริต่ริวจำเสำริจ็ำ	เพัื�อใหโ้คริงกัาริสำามาริถืแกัไ้ขึ้งานใหก้ับัลก่ัคา้ไดอ้ยา่งริวดเริว็	ริวม
ทั�งมีกัาริอธุิบาย	ชีี�แจำง	และทำาขึ้้อม่ลสำริุปงานทุกัขึ้ั�นต่อนให้ล่กัค้าทริาบและเขึ้้าใจำหลังต่ริวจำเสำริ็จำ	

บริิษััทชีีวาทัย	เล็งเห็นว่ากัาริที�บริิษััทได้ริ่วมเป็นพัาริ์เนอริ์กัับบริิษััท	Mr.	inspector	Hero	นั�นจำะเป็นปริะโยชีน์และเป็นกัาริอำานวย
ความสำะดวกัให้กัับล่กับ้านบริิษััทชีีวาทัย	 โดยบริิษััทได้ทำากัาริคัดสำริริ	 บริิษััทต่ริวจำบ้านที�ดำาเนินกัาริต่ริวจำสำอบโดยทีมวิศัวกัริมือ
อาชีีพัและ	มีปริะสำบกัาริณ์โดยต่ริงในกัาริต่ริวจำสำอบและควบคุมสำายงานกัาริกัอ่สำริา้ง	อีกัทั�งยังมมีาต่ริฐานและคุณภาพัในกัาริทำางาน
เปน็ที�ยอมรัิบ	ริวมถืง้มีกัาริสำง่สำริปุริายงานกัาริต่ริวจำที�ริวดเร็ิวและแม่นยำา	เพัื�อต่อบสำนองความต้่องกัาริขึ้องลก่ัค้าขึ้องบริษัิัทชีีวาทัย
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มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
บริษัิัทไดร้ิบักัาริริบัริองริะบบ	ISO	9001:2015	ซ้่�งเปน็ริะบบบริหิาริงานคณุภาพัต่ามมาต่ริฐาน
สำากัล	ซ้่�งเปน็ริะบบที�สำริา้งความเชีื�อมั�นในกัริะบวนกัาริปฏิบิตั่งิานต่า่งๆ	วา่เปน็ไปต่ามมาต่ริฐาน
สำากัล	มรีิะบบกัาควบคมุที�สำามาริถืต่ริวจำสำอบยอ้นกัลับเพัื�อทำากัาริแกัไ้ขึ้ขึ้อ้ผิดิพัลาด	ริวมทั�งมี
แนวทางในกัาริป้องกัันขึ้้อผิิดพัลาดเดิมไม่ให้เกัิดขึ้้�นซ่ำ�าอีกั

ประโย่ชน์ที�จะบริษัทได็้รับ 

•		 คุณภาพัสำินค้าที�ดีสำมำ�าเสำมอและมีกัาริปริับปริุงอย่างต่่อเน่�อง

•		 เกัิดปริะสำิทธุิภาพัและปริะสำิทธุิผิลในกัาริทำางานดีขึ้้�น

•		 เป็นสำ่วนหน้�งขึ้องกัาริมุ่งสำ่่กัาริพััฒนาอย่างยั�งยืน

•	 ล่กัค้าเกัิดความมั�นใจำในสำินค้าและบริิกัาริ	ริวมทั�งสำริ้างความพั้งพัอใจำต่่อล่กัค้า

การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
	 กัาริจำัดกัาริด่แลสำิ�งแวดล้อมที�ดีจำะชีว่ยสำ่งเสำริิมกัาริดำาเนินงานขึ้องบริิษัทัใหม้ปีริะสำิทธุิภาพั
และเต่ิบโต่อย่างยั�งยืน	จำ้งมีนโยบายสำิ�งแวดล้อม	(Environmental	Policy)	ในกัาริดำาเนินงาน
ต่ามมาต่ริฐาน	ISO	14001	:	2015	ด้วยจำิต่สำำาน้กัในกัาริมีสำ่วนริ่วมในกัาริริักัษัาสำภาพัแวดล้อม
และความปลอดภัยขึ้องพันักังาน	และผิ่้มีสำ่วนได้เสำีย

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ระบบ Home Automation จะสำามารถืควบคุมอุปกัรณ์์ภาย่ในบ้านผิ่าน application มือถืือ 

•	 ชี่วยให้มีความปลอดภัย	เชี่น	Digital	Doorlock,	ต่ริวจำสำอบสำัญญาณกัันขึ้โมยหริือไฟไหม้	
หริือต่ริวจำสำอบภาพัวงจำริปิดแบบ	Real	time

•	 ออกัแบบมาเพัื�อผิ่ส้ำง่อาย	ุผิ่ที้�อย่ร่ิะหว่างพักััฟ้�นจำากัอากัาริบาดเจำบ็	ผิ่พิ้ักัาริ	หริอืเดก็ั	จำะสำามาริถื
ช่ีวยเหลอืต่วัเองได้สำะดวกัข้ึ้�น

•	 เป็นมิต่ริกัับสำิ�งแวดล้อม	 จำะสำามาริถืลดปัญหากัาริเปิดปิด	 ไฟฟ้า	 เคริื�องปริับอากัาศั	 ซ่้�ง
เป็นสำาเหตุ่ให้สำิ�นเปลืองพัลังงานโดยเปล่าปริะโยชีน์

•	 ไฟฟ้าสำอ่งสำว่างภายในโคริงกัาริแบบโซ่ลา่ริเ์ซ่ลลพ์ัลงังานแสำงอาทติ่ยส์ำำาหริบัพัื�นที�สำว่นกัลาง
ภายในโคริงกัาริ

 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	

 ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  	 Call	Center	1260	กัด	3

  	 ir@chewathai.com

This is to Certify that the Management System of

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 14001:2015
(Environmental Management System)

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

For the Scope of activities described below:

Certificate No.: TH86745B

Director

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

TUNGMAHAMEK SUBDISTRICT, SATHORN DISTRICT,

BANGKOK, 10120 THAILAND.

SALES OF CONDOMINIUMS

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

12 October 2019 28 September 2021

Date of initial registration Date of this Certificate Recertification Due

11 October 202211 October 2022

Surv. audit on or before/ Certificate expiry

This is to Certify that the Management System of

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ISO 9001:2015

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

This certificate is valid for the following scope of operations:

Certificate No.: TH80712A

Director

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

Sathorn, Bangkok 10120Thailand.

Sales of Condominiums, Houses and Real Estate Services.

Rental of Factories and Manufacturing Facilities.

This Certificate remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

25 August 2017 19 June 2021

Date of initial registration Date of this Certificate Recertification Due

24 August 2022

Surv. audit on or before/ Certificate expiry

24 August 2023
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โครงการ CHEWA GOES GREEN (Disclosure 306-2)

	 ปัญหาโลกัร้ิอน	 (Global	Warming)	 หริือ	 กัาริเปลี�ยนแปลงขึ้องสำภาพัภ่มิอากัาศัที�มีสำาเหตุ่มาจำากักัิจำกัริริมที�ปล่อย
คาริ์บอนไดออกัไซ่ด์มากัจำนเกัิดภาวะเรืิอนกัริะจำกั	(Greenhouse	Gas	:	GHG)	 ทั�งกัิจำกัริริมจำากัภาคพัลังงาน	 ภาคกัาริเกัษัต่ริ
และภาคอุต่สำาหกัริริม	โดยเฉพัาะอุต่สำาหกัริริมอสำังหาริิมทริัพัย์และกั่อสำริ้าง	กัิจำกัริริมจำากักัริะบวนกัาริกั่อสำริ้างมีสำ่วนในกัาริปล่อย	
GHG	จำากักัาริสำริา้งขึ้ยะหรืิอเศัษัวัสำดใุนกัาริกัอ่สำริา้ง	หริอืแมแ้ต่ก่ัาริใช้ีพัลงังานไฟฟ้าหรืิอนำ�าในสำำานกัังานหรืิอแมแ้ต่ก่ัาริใช้ีพัลงังาน
หลายริ่ปแบบในอาคาริสำำานักังาน

				 บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)	(“บริิษััท”)	ดำาเนินธุุริกัิจำในกัลุ่มอุต่สำาหกัริริมอสำังหาริิมทริัพัย์และกั่อสำริ้าง	ดำาเนินงานภายใต่้ 
หลักักัาริกัำากัับด่แลกิัจำกัาริที�ดี	 (Good	Corporate	Governance)	 และ	 มีนโยบายในกัาริแสำดงความริับผิิดชีอบต่่อสำังคมและ 
สำิ�งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	ในกัริะบวนกัาริปฏิิบัต่ิงานหลักั	(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	ี2564	บริษัิัทใหค้วามสำำาคญักับักัาริบริหิาริจำดักัาริขึ้ยะ	โดยฝ่า่ยจำดักัาริมอบหมายใหค้ณะทำางาน	CSR	เปน็ผิ่ด้ำาเนนิโคริงกัาริ	
ภายใต้่ชืี�อโคริงกัาริ	“CHEWA	Goes	Green”	ซ้่�งมวีตั่ถืปุริะสำงค์เพัื�อให้แหลง่กัำาเนดิมล่ฝ่อยหริอืสำิ�งสำญ่เสีำย	ลด	คัดแยกั	ใช้ีปริะโยชีน์
ให้ยาวนานออกัไปกั่อนจำะที�ขึ้ยะจำะไม่มีค่าและนำาไปกัำาจำัด	ทั�งในกัริะบวนธุุริกัิจำหลักั	 สำำานักังานขึ้าย	และ	อาคาริสำำานักังาน	และ 
ที�สำำาคัญคือกัาริสำริ้างจำิต่สำำาน้กัริักัษั์สำิ�งแวดล้อม	เห็นคุณค่าและต่ริะหนักัในกัาริใชี้ทริัพัยากัริธุริริมชีาต่ิอย่างคุ้มค่า	ลดกัิจำกัริริมกัาริ
บริิโภคที�สำ่งผิลให้มีกัาริใชี้ทริัพัยากัริอย่างฟุ่มเฟ้อย	ขึ้าดกัาริคำาน้งถื้งสำิ�งแวดล้อม

	 บริษัิัทใหค้วามสำำาคญักับักัาริคดัแยกัขึ้ยะเปน็อยา่งมากั	โดยจำดัใหม้โีคริงกัาริที�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	 ปีหลังสำุด	 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	สำามาริถืดำาเนนิธุรุิกัจิำ
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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ข้อความจากผู้บริหาร
(Disclosure 102-14)

ชีีวาทัยจำะกั้าวเขึ้้าสำ่่ผิ่้นำาเบอริ์	 1	 ด้าน
คุณภาพัและบริิกัาริหลังกัาริขึ้ายสำำาหริับ
ต่ลาดอสำังหาที�ต่ำ�ากัว่า	5	 พัันล้าน	 ด้วย
กัาริส่ำงมอบสิำนค้าให้เป็น	 Zero	Defect	
ในกัาริต่ริวจำคริั�งแริกัให้ได้	 ทำายากัมากั	
แต่่เริาจำะพัยายาม

ฝุ่่ นละอองเป็นมลพิัษัทางอากัาศัที� 
สำ่งผิลเสำียโดยต่ริงต่่อสำุขึ้ภาพัอนามัย
ขึ้องมนุษัย์บริิษััทต่ริะหนักัถื้งปัญหาด้าน 
สำิ�งแวดล้อมที�สำร้ิางผิลกัริะทบต่่อล่กับ้าน
ขึ้องโคริงกัาริชีีวาทยั	เริสำซิ่เดนซ์่	ทองหล่อ	
จำง้ออกัแบบให้มตี่น้ไม้ขึ้นาดกัลางต่กัแต่ง่
บริิเวณริะเบียงคอนโดทำาหน้าที�เสำมือน
เคริื�องฟอกัอากัาศัต่ามธุริริมชีาต่ิชี่วย 
ด่ดซั่บสำาริพิัษัจำากัภายนอกั	 อีกัทั�งให้ริ่ม
เงาพัริางสำายต่า	สำริ้างความริ่มริื�นชี่วยให้
อากัาศัริอบบริิเวณบริิสำุทธุิ์ขึ้้�น	 นอกัจำากั
ชี่วยลดความเสำี�ยงจำากัฝุ่่นละอองแล้ว 
ยังมีสำ่วนชี่วยลดภาวะโลกัริ้อนลงได

วิสำัย่ทัศน์ Chewa care
Chewa	 ca re	 พัริ้อมที� จำ ะสำ่ งมอบ
ปริะสำบกัาริณ์ในงานบริิกัาริที�มีคุณภาพั
และมาต่ริฐานเพัื�อสำร้ิางความพั้งพัอใจำ
สำ่งสำุดให้กัับล่กัค้า	 ริวมถื้งไม่หยุดยั�งที�จำะ
พััฒนา	 งานบริิกัาริโดยกัาริสำร้ิางสำริริค์
โปริแกัริมพัิเศัษัต่่างๆ	เพัื�อต่อบสำนองและ
เต่มิเต็่มความต้่องกัาริขึ้องลก่ัค้า	โดยผิา่น
ทีมงานบริิกัาริที�มีปริะสำิทธุิภาพั

กัาริพัฒันาคณุภาพั	สำนิคา้ขึ้องทางชีวีาทยั	 
ทั�งบ้านและ	 คอนโดมิเนียม	 และสำริ้าง
ปริะสำบกัาริณ์ใหม่ทั�งมิต่ิพัื�นที�ที�ต่อบริับ
กัาริอย่่อาศััยร่ิวมกัันหลายชี่วงวัย	 และ
เป็นมิต่ริต่่อสำิ�งแวดล้อมภ่มิทัศัน์โดยริอบ
ยกัริะดับกัาริใช้ีชีีวิต่	 ใกัล้ชีิดธุริริมชีาต่ิ
ขึ้องคริอบคริัว	กัาริันต่ี		คุณภาพั	สำินค้า	
zero	defect	ในกัาริสำ่งมอบ	และความมุ่ง
มั�น	 ทุ่มเทขึ้องเริาต่่อ	 สำินค้าที�สำ่งมอบให้
กัับล่กัค้าทุกัท่าน

กัาริแพั ร่ิ ริ ะบาดขึ้อง	 COV ID-19	 
ริะลอกัใหม่ในเดือนเมษัายน	 สำ่งผิลกัริะ
ทบโดยต่ริงต่่อกัาริขึ้ับเคลื�อนเศัริษัฐกัิจำ	
และภาคธุุริกิัจำอสัำงหาริิมทรัิพัย์	 ในช่ีวง
ปี	2464	 บริิษััทจำ้งปริับกัลยุทธุ์เน้นกัาริ 
นำาเทคโนโลยีAI	 เขึ้้ามาช่ีวย	 วิเคริาะห์
ขึ้้อม่ล	 ผิสำมผิสำานกัาริสำื�อสำาริกัาริต่ลาด
แบบออนไลน์และออฟไลน์ให้สำามาริถื
ทำางานริ่วมกัันเพัื�อต่อบโจำทย์ความ
ต่้องกัาริและกัาริเขึ้้าถื้งไลฟ์สำไต่ล์ขึ้อง
ล่กัค้า	 เพัื�อสำริ้างกัาริริับร่ิ้และความเชืี�อ
มั�นในสิำนค้าทำาให้ล่กัค้ากัลับมาซ่ื�อหรืิอ
แนะนำาโคริงกัาริต่่อ

นอกัเหน่อจำากักัาริพััฒนาขึ้ีดความ
สำามาริถืให้พันักังานทำางานได้หลากั
หลาย	 (Mult i tasking	 Skil l)องค์กัริ 
ยังมุ่งเน้นให้ความสำำาคัญต่่อกัาริริับฟัง
ขึ้อ้คดิเหน็หรืิอขึ้อ้เสำนอแนะจำากัพันกัังาน 
ทุกัริะดับโดยผิ่านหลายชี่องทาง	 ทั�งนี�	
องค์กัริมีความศัริัทธุาอย่างแริงกัล้าว่า	
“เสำียงเล็กัๆ	 ขึ้องพันักังานริะดับล่างก็ัให้
หยุดริับฟัง	และนำามาริวบริวม,	วิเคริาะห์	
และหาสำาเหตุ่	เพัื�อนำาไปพััฒนา	ปริับปริุง	
และแกั้ไขึ้กัริะบวนกัาริทำางานให้ดีข้ึ้�น
ได้ต่่อไป”
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บริษัิัทกัำาหนดมาต่ริกัาริป้องกันัและแก้ัไขึ้
ผิลกัริะทบสำิ�งแวดล้อมที� เกัิดจำากักัาริ
กั่อสำริ้างโคริงกัาริเพัริาะต่ริะหนักัถื้งความ
สำำาคัญขึ้องกัาริพััฒนาธุุริกัิจำที�ควบค่่ไป
กัับกัาริพััฒนาสำิ�งแวดล้อมเพัื�อปริะโยชีน์ 
ต่่อสัำงคมสำ่วนริวม	 และให้มั�นใจำได้ว่า
บริษัิัทจำะพัยายามเต่ม็ที�ที�จำะสำง่มอบคณุค่า
เหน่อกัว่าสำิ�งที�ผิ่้มีสำ่วนได้เสำียขึ้องบริิษััท
คาดหวัง

มุ่งมั�นพััฒนาโคริงกัาริและสำังคมคุณภาพั	
พัริ้อมทั�งเน้นกัาริบริิกัาริหลังกัาริขึ้ายให้
กัับล่กัค้า	 เพัื�อสำริ้างความมั�นคง	 ยั�งยืน
ขึ้ององค์กัริค่่ค้า	 พัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจำ	
และพันักังานต่ลอดไปพัริ้อมทั�งให้ความ
สำำาคัญต่่อกัาริด่แลสำังคม	และสำิ�งแวดล้อม

บริิษััทให้ความสำำาคัญกัับกัาริเปิดเผิย
ขึ้อ้มล่เกัี�ยวกับักัาริดำาเนนิงาน	โดยเฉพัาะ
ขึ้อ้ม่ลที�มีผิลกัริะทบต่อ่กัาริต่ดัสำนิใจำลงทนุ
และกัริะทบต่อ่สำทิธุปิริะโยชีนข์ึ้องผ้่ิถือืหุ้น	
สำาริสำนเทศัสำำาคัญต่่างๆจำะต้่องคริบถื้วน
ถื่กัต่้อง	 ชีัดเจำน	 เปิดเผิยขึ้้อม่ลแกั่บุคคล
ทุกักัลุ่มอย่างเท่าเทียม	 ริวมถื้งมีแนว
ปฏิิบัต่ิในกัาริจำัดกัาริขึ้้อม่ลภายในอย่าง
เป็นริะบบ	 เพัื�อไม่ให้เกัิดกัาริได้เปริียบ
หริือนำาไปสำ่่กัาริกัริะทำาอันไม่เป็นธุริริมใน
กัาริซ่ื�อขึ้ายหลักัทริัพัย์ขึ้องบริิษััท

สำริริหาที�ดินที�มีศัักัยภาพัเพืั�อริองริับกัาริ
ขึ้ยายตั่วทั�งในกัรุิงเทพัปริิมลฑ์ลและ 
ต่า่งจำงัหวดัเพัื�อกัาริเต่บิโต่อยา่งแขึ้ง็แกัร่ิง
โดยมุ่งเน้นกัาริพััฒนาโคริงกัาริด้วย 
ความเอาใจำใสำ่ในทกุัมติ่ทัิ�งดา้น	นวตั่กัริริม
ต่่างๆและกัาริปริะหยัดพัลังงาน	 ริวมถื้ง
กัาริออกัแบบให้มีฟังค์ชัี�นพัิเศัษัเพัื�อต่อบ
โจำทย์ความต่้องกัาริขึ้องล่กัค้าในที�อย่่
อาศััยควบค่่ไปกัับกัาริพััฒนาสำิ�งแวดล้อม
ภายในโคริงกัาริและชีมุชีนเพัื�อสำริา้งสำงัคม
สำ่่คุณภาพัชีีวิต่ที�ดีอย่างยั�งยืน

กัาริเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ	 ที�สำริ้างความ 
ท้าทายใหม่ๆ	 ให้กัับผิ่้บริิหาริจำัดซ่ื�อ	 โดย
เฉพัาะกัาริจำัดซ่ื�อในชี่วงโควิด-19	จำำาเป็น
อยา่งยิ�งที�จำะต้่องมีแผินกัาริลดความเสำี�ยง
เพัื�อให้แน่ใจำว่าห่วงโซ่่จำะมีกัาริชีะงักังัน
น้อยที�สำุดโดยมีซั่พัพัลายเออริ์ทางเลือกั
ที�สำามาริถืเข้ึ้ามาแทนหากัซั่พัพัลายเออร์ิ
ริายหน้�งริายใดไดร้ิบัผิลกัริะทบและคน้หา
วิธุีกัาริทำางานใหม่ๆ	ริ่วมกััน

แม้จำะอย่่ ในช่ีวงที�ยากัลำาบากั	 ขึ้อง
สำถืานกัาริณ์กัาริริะบาดขึ้องโควิด-19	เริา
ยังคงมุ่งมั�นที�จำะพััฒนาสำิทธุิพัิเศัษัต่่างๆ	
และกัจิำกัริริมเพัื�อลก่ัคา้	จำากัชีีวาทยั	โซ่ไซ่ต่ี�	 
และชีีวา	 พัริิวิ เลจำให้เขึ้้าถื้งและต่อบ
สำนองความต้่องกัาริขึ้องล่กัค้าอย่างดี
ที�สำุด	 พัร้ิอมเสำริิมความปลอดภัยด้าน
สำุขึ้ภาพัและความอุ่นใจำในกัาริอย่่อาศััย
ด้วย	เพัริาะเริาเชีื�อว่า	กัาริสำริ้างความสำุขึ้
และความปริะทับใจำในกัาริอย่่อาศััยขึ้อง
ล่กับ้านเป็นสำิ�งสำำาคัญที�สำุด

เริาให้ความสำำาคัญในกัาริคัดสำริริวัสำดุ
ที� มี คุ ณ ภ า พั ง า น ก่ั อ สำ ร้ิ า ง พัั ฒ นา
คอนโดมิเนียม	 เพัื�อสำริ้างความเชืี�อมั�น
ให้กัับล่กัค้า	 ใสำ่ใจำต่่อชุีมชีนเมืองอย่่ริ่วม
กัับธุริริมชีาต่ิและสำิ�งแวดล้อมที�ดี	 และ 
ขึ้อเป็นต่ัวแทนความสำุขึ้กัับบริริยากัาศั
ความอบอุ่นความปลอดภัยต่ลอดจำนถื้ง
สำ่ งมอบงานคุณภาพัให้กัับล่กั ค้าได้ 
อย่างมั�นใจำ

ถื้งแม้โควิด-19	 จำะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้องปี	
2564	 แต่่หากัวัคซี่นสำามาริถืหยุดยั�งกัาริ
ริะบาดขึ้องโควิด-19ได้แล้ว	 สำังคมคงจำะ
หันมาทบทวนกัับมาต่ริกัาริริับมือปัญหา
สำิ�งแวดล้อมอย่างจำริิงจำังไม่ว่าจำะเป็นกัาริ
ริะบาดขึ้องมลพัิษัพัลาสำติ่กัที�เขึ้้ามาต่อบ
สำนองความสำะดวกัในชี่วง	 new	normal,	
ปัญหาฝุ่่นละอองมลพัิษัทางอากัาศั,	 เชีื�อ
โริคอุบัต่ิใหม่	ริวมถื้งปัญหาโลกัริ้อน
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ในสำถืานะกัาริณ์กัาริริะบาดขึ้องไวริัสำ
โควิด	19	 ทำาให้บริิษััทอสำังหาริิมทริัพัย์
ทุกัๆ	บริิษััท	มีกัาริปริับลดริาคาสำินค้าใน
ทุกัๆแบรินด์ทั�งในส่ำวนขึ้องแนวสำ่ง	 และ
แนวริาบทำาให้มีกัาริแขึ้่งขึ้ันทางด้านกัาริ
ต่ลาดสำง่มากัข้ึ้�นซ้่�งในส่ำวนขึ้องกัาริพััฒนา
ต่้นทุนนั�นได้มีสำ่วนในกัาริปรัิบโคริงสำร้ิาง
ต่้นทุนเพัื�อให้เพัิ�มความสำามาริถืในกัาริ
แขึ้่งขัึ้นกัับต่ลาดได้	 ดังนั�นกัาริออกัแบบ
หริือกัาริบริิกัาริ	 ขึ้องโคริงกัาริที�อย่่อาศััย
นั�น	 ต่้องมีกัาริปริับเปลี�ยนฟังก์ัชัี�นต่่างๆ	
แต่่ยังคำาน้งถื้งความสำำาคัญขึ้องล่กัค้า
เป็นหลักั	 โดยมุ่งเน้นในสำ่วนที�ล่กัค้าให้ 
ความสำำาคัญและมีปริะโยชีน์กัับล่กัค้า	 
ไม่ปริับเปลี�ยนไปจำนเกัินความเหมาะสำม
ขึ้องกัาริใชี้งานในปัจำจำุบัน

nternet	 of	 Things	 (IoT)	 ในธุุริกิัจำ
อสัำงหาริิมทริัพัย์เป็นเทคโนโลยีทำาให้เกัิด
กัาริเปลี�ยนแปลงอย่างมากักัาริที�อุปกัริณ์
อิเล็กัทริอนิกัสำ์ต่่างๆสำามาริถืเชืี�อมโยง
หริือสำ่งขึ้้อม่ลถื้งกัันได้ด้วยอินเทอร์ิเน็ต่
สำริ้างความสำะดวกัสำบายในกัาริควบคุม
และกัาริใชีง้านที�เริาคุน้เคยกับัคำาวา่Smart	
Device,	Smart	Grid,	Smart	Home,	
Smart	Network,Smart	 Intelligent	
Transportation	 เป็นต่้น	 ในมุมหน้�งเริา
ต่้องปริับต่ัวให้ทัน	แต่่ในอีกัมุมหน้�งกั็เป็น
โอกัาสำใหเ้ริาสำามาริถืสำริา้งม่ลคา่เพัิ�มสำริา้ง
ความแต่กัต่า่ง	และเพิั�มขึ้ดีความสำามาริถื
ในกัาริแขึ้่งขึ้ันได้เป็นอย่างด

ปฏิิเสำธุไม่ได้เลยว่าอุต่สำาหกัริริมภาค
อสัำงหาริิมทรัิพัย์	 เป็นหน้�งในต้่นเหตุ่กัาริ
กั่อมลพัิษั	 ไม่ว่าจำะเป็นฝุ่่น	 PM	2.5	 ทั�ง
จำากักัาริกั่อสำริ้างโคริงกัาริคอนโดมิเนียม	
และที�อย่่อาศััยแนวริาบธุุริกัิจำ	 ชีีวา	 รีินิว 
(Chewa 	 Renue ) 	 ซ้่� ง เ ป็ น ธุุ ริ กัิ จำ
อสำังหาริิมทรัิพัย์	 ปริะเภทที�อย่่อาศััยมือ
สำอง	 ซ้่�งชี่วยลดกัริะบวนกัาริและริะยะ
เวลาในกัาริกั่อสำริ้าง	ซ่้�งเป็นสำาเหตุ่สำำาคัญ
ที�ทำาให้เกัิด	มลภาวะทั�ง	PM2.5	ที�กัล่าว
มาและทำาให้เกัิดภาวะโลกัร้ิอน	 จำากัทั�ง
กัาริกั่อสำริ้าง	 กัาริขึ้นสำ่ง	 ริวมถื้งกัาริผิลิต่
วัสำดุและวัต่ถืุดิบในกัาริกั่อสำร้ิางไม่ว่าจำะ
เป็น	 อิฐ	 เหล็กั	 หิน	 และป่น	 เป็นต่้น	
นอกัจำากันี�กัาริทำาธุุริกัิจำอสำังหาริิมทริัพัย์
ในริ่ปแบบบ้านมือสำองนี�ยังถืือเป็นกัาริ	
Reuse	 ปริับปริุงสำภาพัที�อย่่อาศััย	 ให้
กัลับมาอย่่ในสำภาพัดี	 ในริาคา	 คุณภาพั
และทำาเลที�อาจำจำะหาไม่ได้แล้วด

จำากัที�ทั�วโลกัปริะสำบปัญหาโริคริะบาด
ใหม่	 นั�นคือกัาริริะบาดขึ้องเชืี�อไวริัสำ	
COVID-19หลายๆสำายพัันธุุ์ ในต่ลอด	 
2	 ปีที�ผ่ิานมาทำาให้ปริะชีาชีนทั�วโลกัต่้อง
มีกัาริปริับต่ัวในกัาริใช้ีชีีวิต่ปริะจำำาวัน 
อย่างหลีกัเลี�ยงไม่ได้สำิ�งที�เกัิดขึ้้�นต่ามมา
นั�นกั็คือ	 กัาริเพัิ�มข้ึ้�นขึ้องมลพัิษัที�เกัิด
จำากัขึ้ยะต่ดิเชีื�อที�เกัี�ยวขึ้อ้งกับักัาริปอ้งกันั
ต่นเองให้ห่างไกัลจำากักัาริต่ดิเชืี�อดงักัลา่ว	
เชี่น	หน้ากัากัอนามัยปริะเภทต่่างๆ	หริือ
จำะเป็นชีุดต่ริวจำ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	
ที�ทำามาจำากัพัลาสำติ่กันอกัเหน่อจำากันี�กั็
ยังมีขึ้ยะปริะเภทอื�นที�มนุษัย์ทั�วโลกัได้
สำริ้างขึ้้�นมากั่อนหน้านี�อย่่แล้ว	จำ้งเล็งเห็น
ความสำำาคัญในกัาริบริิหาริจัำดกัาริขึ้ยะ 
ทกุัปริะเภทใหม้ปีริะสำทิธุภิาพัและสำามาริถื
ลดภาริะให้กัับโลกัขึ้องเริาได้ไม่มากัก็ั
น้อย	โดยเริิ�มที�จำุดเล็กัๆคือองค์กัริขึ้องเริา	 
ได้ ริิ เ ริิ� ม โคริงกัาริต่่ างๆ	 ภายใต่้ ชืี� อ 
โคริงกัาริว่า	“Chewa	Goes	Green”	ซ่้�ง
เป็นหน้�งในโคริงกัาริ	 CSR	 ขึ้ององค์กัริ	
และได้ให้คณะทำางานหากัิจำกัริริมย่อย
เพัื�อที�จำะมาสำนับสำนุนต่่อยอดให้เกัิด
ปริะสำิทธุิภาพัมากัที�สำุด	 เชี่น	 โคริงกัาริ
บริิจำาคขึ้วดพัลาสำต่กิัเพัื�อทำาจีำวริ,	โคริงกัาริ
ลดกัริะดาษัภายในสำำานกัังาน,โคริงกัาริลด
ขึ้ยะและผิลิต่ภัณฑ์์จำากัวัสำดุก่ัอสำริ้างภาย
ในไซ่ท์งานกั่อสำริ้าง	เป็นต่้น	อีกักัิจำกัริริม
ที�ละเลยไม่ได้คือกัาริพััฒนาสำังคมและ
คุณภาพัชีีวิต่ขึ้องมนุษัย์	ทางคณะทำางาน
จำะสำืบสำานและต่่อยอดในกัาริชี่วยเหลือ
และสำนับสำนุนกิัจำกัริริมที�เกัี�ยวขึ้้องเพัื�อ
ความเป็นอย่่ที�ดีและพััฒนาอย่างยั�งยืน
ต่่อไป

โควิด-19	สำร้ิางจำดุเปลี�ยนอสำงัหาริมิทริพััย์
ขึ้องไทย	 กัาริแพัร่ิริะบาดขึ้องเชืี�อโริค	 
กัาริล็อกัดาวน์	 กัาริเว้นริะยะห่างทาง
สำงัคม	หริอื	Social	Distancing	เมื�อคนซื่�อ	 
ไม่กัล้าออกัมานอกับ้านคนขึ้ายต่้องปิด
สำำานักังานขึ้าย	 ผิ่้ปริะกัอบกัาริต่้องเริ่ง
ปริับต่ัวเพัื�อความอย่่ริอดสำถืานกัาริณ์
ผิลักัดันให้เริาต่้องเริ่งสำ่่โลกัอนาคต่โลกั
ขึ้องกัาริสำื�อสำาริไริ้สำายเริ็วริาวพัลิกัฝ่่ามือ
สำังคมยุคปัจำจำุบันที�ซื่�อขึ้ายได้ต่ลอดเวลา
แมอ้ย่่ที�บา้นผิ่ป้ริะกัอบกัาริต่อ้งขึ้ายสิำนคา้
ผิ่านแพัลต่ฟอร์ิมออนไลน์	 ไม่ว่าจำะ
เป็นFacebook,	LINE	Official,	VDO	Call,	
VDO	Walk	Through,	VirtualReality	360,	
Electronic	Direct	Mail	(EDM),	Youtube	
ริวมถื้ง	 SocialMedia	 เพัื�อให้เขึ้้าถื้ง 
กัลุ่มล่กัค้าได้ทุกั	ชี่องทาง
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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�อเฟ้�อ	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	 โริงเริียนสำาขึ้าเป็นพัื�นที�ที�ไม่มีสำัญญาณโทริศััพัท์กัาริต่ิดต่่อสำื�อสำาริเขึ้้าถื้งยากั	 บริิษััทจำ้งได้สำ่งมอบวิทยุสำื�อสำาริต่ิดตั่�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	2564	 พัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจำขึ้องบริิษััทริ่วมบริิจำาคงบปริะมาณเพัื�อสำนับสำนุนกัาริศั้กัษัาขึ้องกัลุ่มโริงเริียนบ้านป่าเลา	 
ให้โคริงกัาริพััฒนาชีุมชีนได้สำามาริถืดำาเนินกัาริอย่างต่่อเน่�องแม้ในสำถืานกัาริณ์วิกัฤต่เชี่นปัจำจำับัน

Boon Choon Kiat, Managing Director
 กัิจำกัริริม	 CSR	 ขึ้องบริิษััท	 ชีีวาทัย	 จำำากััด	(มหาชีน)	 เริามาที�อำาเภอแม่ทา	 จำังหวัดลำาพั่น	 ที�โริงเริียนบ้านป่าเลา	 
ริวมถื้งโริงเริียนสำาขึ้าทั�ง	3	 แห่ง	 เป็นกัิจำกัริริม	 CSR	 ที�ทำาต่่อเน่�องมาต่ั�งแต่่ปี	2560	 สำนับสำนุนกัาริพััฒนาศัักัยภาพั
เด็กัๆ	ในชีุมชีนเพัื�อสำริ้างให้เกัิดความยั�งยืน	โดยกัาริมอบโอกัาสำทางกัาริศั้กัษัาให้กัับเด็กัที�ด้อยโอกัาสำในชีุมชีนทุริกัันดาริ 
ห่างไกัลความเจำริิญ

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

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

 นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบัริษัท 

	 โทริศััพัท์	:	02	679	8870-4	#	163	

	 อีเมล	:	companysecretary@chewathai.com

 คณะทำางานความรับัผิดชอบัต่อสังคม 

	 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,	27

102-3 Location	of	headquarters	 8

102-4 Location	of	operations	 9

102-5 Ownership	and	legal	form	 8

102-6 Markets	served	 9,	21

102-7 Scale	of	the	organization	 25	-	26

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 17,	25	-	26 8

102-9 Supply	chain	 18

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

102-12 External	initiatives	 27,	31

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,	33

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities	 19

Ethics and integrity 

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior	 20	-	22 16

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics	 One	Report	2021

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	

One	Report	2021102-35 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	 One	Report	2021

102-47 List	of	material	topics	 24

102-49 Changes	in	reporting	 37

102-50 Reporting	period	 37

102-51 Date	of	most	recent	report	 37

102-52 Reporting	cycle	 37

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report	 30,	37

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	Standards	 39

102-55 GRI	content	index	 39
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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	 27 8

GRI 205: Anti-corruption 

205-1 Operations	assessed	for	risks	related	to	corruption	

One	Report	2021205-2 Communication	and	 training	about	anti-corruption	policies	 
and	procedures	

GRI 306 : Effluents and Waste

306-2	 Waste	by	type	and	disposal	method 31 13,15

GRI 401: Employment 

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover

One	Report	2021401-2 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	 26

GRI 404: Training and Education 

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee

One	Report	2021404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	assistance	
programs



รายงานการพัฒนา
อย�างยั่งยืนประจำป�

2564
บร�ษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั ้น 27 ยูนิต D 
ถ.พระราม 4 แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท�:02 679-8870-4     โทรสาร :02 679-8875
www.chewathai.com 

Call Center 1260

CHEWATHAIPLC chewathaiplc @chewathai @chewathaiplc




