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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพ 

ควบคูก่ับ 

ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ คร้ังที ่2 (CHEWA-W2) 

 

ของ 

 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 

 

ส ำหรบักำรเสนอขำย 

หุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของ บรษิัท ชวีำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2565 (Record Date) 

จ ำนวนไมเ่กิน 300,000 หน่วย มลูค่ำ 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

มลูค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกิน 300,000,000 บำท 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

ระหว่ำงวนัท่ี 9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 (รวม 6 วนัท ำกำร)  

ในระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(E-SUB) 

ระหว่ำงวนัท่ี 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วนัท ำกำร) ตลอด 24 ชั่วโมง 

(ยกเวน้วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) 

 

สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพ 

บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

1168/80 อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรำมสี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(E-SUB) 

 



                                                                                                                                            บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

ค ำชีแ้จงส ำคัญทีค่วรทรำบ 

 

โดยการรบัหนงัสอืแจง้สทิธิการจองซือ้ (“หนังสือแจ้งสิทธิกำรจองซือ้”) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อกและน าเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้เดิมของบริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัส่วนการถือหุน้ (“หุ้นกู้แปลงสภำพ”) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (CHEWA-W2) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W2”) ทีอ่อกและจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัททีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ ผู ้

ถือหุน้ยอมรบัและตกลงกบัค าชีแ้จงและเงือ่นไขต่างๆ ตามรายละเอยีดทีร่ะบดุา้นล่างนี ้

การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ

หุน้ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 

2535 (ตามทีไ่ดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และจะเกิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิCHEWA-W2 เหล่านี ้

(ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรพัย์ในประเทศอืน่ใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใตก้ฎหมายของ

ประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิไดเ้ป็นการเสนอขายหรือขายหลกัทรพัย์ในประเทศสหรฐัอเมริกา  เวน้แต่ไดจ้ด

ทะเบียนภายใต ้พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือเป็นไปตามขอ้ยกเวน้จากการจดทะเบียนใดๆ ทัง้นี ้บริษัทไม่มีความประสงคท์ีจ่ะ

ด าเนินการจดทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ภายใต ้พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือเสนอขาย

หลกัทรพัย์ใด ๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

หา้มมิใหผู้ถ้ือหุน้เผยแพร่ ตีพมิพ ์หรือแจกจ่ายหนงัสือแจง้สิทธิการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจง้สิทธิ

การจองซือ้ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนใหจ้องซือ้หรือซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอืน่ใด 

และมิไดเ้ป็นการชกัชวนใหม้ีการส่งมอบเงิน หลกัทรพัย์ หรือค่าตอบแทนอืน่ใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลกัทรพัย์ หรือ

ค่าตอบแทนอืน่ใด ซึ่งตอบกลบัหนงัสือแจง้สิทธิการจองซือ้ หรือขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้บริษัทขอใหผู้ถ้ือหุน้ทีไ่ดร้บัหนงัสือ

แจง้สทิธิการจองซือ้ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัย์และการเสนอขายหลกัทรพัย์ในประเทศ ซึ่งผูถ้ือหุน้มีภูมิล าเนา

หรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนขอ้จ ากดัดงักล่าว ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้รบัรองว่าผูถ้ือหุน้ไม่ถูก

จ ากดัภายใตก้ฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHEWA-W2 ของบริษัทในครัง้นี ้โดยผูถ้ือ

หุน้ไม่เป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งนัน้



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 3 

ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทั ชวีาทัย 

จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (CHEWA-W2) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดงสิทธ”ิ) 
 

1. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคร้ังนี ้

บรษิัทจะออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพจ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000 หน่วย มลูค่ำ 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วย

หุน้กูแ้ปลงสภำพ คิดเป็นมลูค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เสนอขำยรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000 บำท โดยบริษัทจะน ำเงินที่ไดจ้ำก

กำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพมำใชเ้พื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน จ ำนวนไม่เกิน 

300,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

– โครงกำรคอนโด ชีวำทัย ป่ินเกลำ้ เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ลำ้นบำท เพื่อน ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัส่ิง

ปลกูสรำ้งและสำธำรณปูโภคในโครงกำร 

– โครงกำรคอนโด ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว - โชคชยั 4 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 200.00 ลำ้นบำท เพื่อน ำไป

เป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัส่ิงปลกูสรำ้งและสำธำรณปูโภค ในกำรขยำยโครงกำรเฟสที่ 2 

 ทัง้นี ้กำรลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนั ตลอดจนธุรกิจในอนำคต ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยในกำร

ด ำเนินธุรกิจของบรษิัท โดยจะน ำมำซึ่งรำยไดผ้ลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และส่งผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทปรบัตวัดีขึน้  

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทีมี่มติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

กำรออกเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ ์2565 และไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2565 

3. รายละเอียดของหุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษทัควบคู่ใบส าคัญแสดงสทิธิ คร้ังที ่2  

 ตำมที่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ของบรษิัท เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ไดม้ีมติใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กู้

แปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้ับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิน้ไม่เกิน 

300,000 หน่วย มูลค่ำ 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ คิดเป็นมลูค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เสนอขำยรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 

300,000,000 บำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ ได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพ (Record Date) ในวันที่  28 

พฤศจิกำยน 2565 และก ำหนดวนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพในระหว่ำงวนัที่ 9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 (รวม 6 วนัท ำกำร) 

หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่ำงวนัท่ี 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วนัท ำกำร) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 

16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) ซึ่งมีรำยละเอียดกำรเสนอขำยและจดัสรรดงันี ้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ชื่อหุน้กู้แปลงสภาพ : หุน้กูแ้ปลงสภำพของบริษัท ชีวำทยั จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1/2566 ครบก ำหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพกอ่น

วนัครบก ำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 4 

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขำยและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพทั้งจ ำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทที่มีสิทธิไดร้ับกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  (Right Offering) โดยจะ

จดัสรรในสดัส่วน 4,251 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ (กรณีมีเศษ

จำกกำรค ำนวณใหต้ดัทิง้ทุกกรณี) ทั้งนีผู้ถื้อหุน้ของบริษัทรำยใดที่ถือหุน้ต ่ำกว่ำ 

4,251 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิได ้(แต่สำมำรถจองซือ้

เกินสิทธิของตนได)้ และผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรสำมำรถจองซือ้หุน้กู้

แปลงสภำพตำมสิทธิ นอ้ยกว่ำสิทธิ หรือมำกกว่ำสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพที่เสนอขำยในครัง้นีก้็ได ้โดยบริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลง

สภำพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ตำมสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลง

สภำพเหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิที่ผูถื้อหุน้จะต้องไดร้บั บริษัทจะด ำเนินกำร

จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพในส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้กู้

แปลงสภำพเกินสิทธิของตนจนกว่ำจะไม่มีหุน้กูแ้ปลงสภำพใหจ้ดัสรร 

นอกจำกนี ้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจำรณำไม่เสนอขำยหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้

แปลงสภำพ ขำ้งตน้ใหผู้ถื้อหุน้เดิมรำยใดๆ หำกกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้นกู้

แปลงสภำพดงักล่ำว อำจเป็นผลให ้(ก) เป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำยหรือ

ระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท

หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้ำที่ตอ้งปฏิบัติหรือต้องด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติม

นอกเหนือจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอ

ขำยหลักทรัพยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทยหรือ (ค)  ไม่เป็นไปตำมวิธีกำร หลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกำรจดัสรรของบรษิัท  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้กูแ้ปลง

สภำพดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบำงรำยที่ ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอำศัย

ขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยู่ภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศ 

วันจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพ : วันที่ 9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 (รวม 6 วันท ำกำร) หรือจองซือ้ผ่ำนระบบ

ออนไลน ์(E-SUB) ระหว่ำงวนัที่ 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วนัท ำกำร) ตลอด 

24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) 

วันทีอ่อกหุ้นกู้แปลงสภาพ : 17 มกรำคม 2566 

อายุของหุน้กู้แปลงสภาพ : 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ 
: 17 มกรำคม 2568 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 5 

อัตราดอกเบีย้ : รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 

การช าระดอกเบีย้ : ปีละ 4 ครัง้ โดยช ำระดอกเบีย้ทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นับแต่วนัที่ออกหุน้กูแ้ปลง

สภำพ ไดแ้ก่ วนัท่ี 17 เมษำยน 17 กรกฎำคม 17 ตลุำคม และ 17 มกรำคม 

ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไม่มี- 

นายทะเบียนหุน้กู้แปลงสภาพ : ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้แปลงสภาพ : บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ : ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่มีกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เชื่อถือของหุน้กูแ้ปลงสภำพและ

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

ราคาแปลงสภาพ : 1.20 บำทต่อหุ้น หรือ รำคำอื่นที่เกิดจำกกำรปรับรำคำแปลงสภำพ และ/หรือ

อตัรำแปลงสภำพ ตำมเงื่อนไขที่จะไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิต่อไป 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ: 833 หุน้ (หรืออตัรำอื่นที่เกิดจำกกำรปรบัรำคำแปลง

สภำพ และ/หรืออตัรำแปลงสภำพตำมเงื่อนไขที่จะก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ

ต่อไป) 

ทัง้นี ้เศษของหุน้ท่ีเหลือบรษิัทจะช ำระคืนเป็นเงินสดแก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 300,000 หน่วย 

มูลค่าหุน้กู้แปลงสภาพ  : 1,000 บำทต่อหนว่ย 

มูลค่าเสนอขาย : ไม่เกิน 300,000,000 บำท  

จ านวนหุ้นทีร่องรับการใชส้ิทธิหุน้กู้

แปลงสภาพ 
: จ ำนวนไมเ่กิน 250,000,000 หุน้ (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) 

หมำยเหตุ: ตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 

2565 มีมติอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัท เพื่อรองรบักำรออกและ

เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

การจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพ : จัดสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right 

Offering) ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่

มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2565 (Record 

Date) โดยบรษิัทจะจดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทในอตัรำส่วน 

4,251 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ (กรณีมีเศษจำกกำรค ำนวณใหต้ดัทิง้

ทุกกรณี) ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ของบริษัทรำยใดที่ถือหุ้นต ่ำกว่ำ 4,251 หุน้ จะไม่มีสิทธิ

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิได ้(แต่สำมำรถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 6 

วันแปลงสภาพ : สำมำรถใชสิ้ทธิแปลงสภำพไดห้ลังจำก 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุน้กูแ้ปลง

สภำพ โดยเริ่มแปลงสภำพไดใ้นวนัที่ 17 กรกฎำคม 2567 หรือวนัท ำกำรถดัไปใน

กรณีที่วันดงักล่ำวมิใช่วนัท ำกำร และวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่ง

ถือเป็นวนัแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย ซึ่งไดแ้ก่วนัท่ี 17 มกรำคม 2568  (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ

เรียกว่ำ “วนัใช้สิทธิแปลงสภาพ”) 

การใช้สิทธิของหุน้กู้แปลงสภาพ : ในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญของผูอ้อกหุน้กู้แปลง

สภำพนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งมีชื่อแสดงควำมเป็นเจำ้ของหรือผูร้บัโอนคน

สุดท้ำย ที่มีควำมประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภำพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภำพตำม

จ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ พรอ้มกับแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลง

สภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ (เอกสำรแนบทำ้ย 3 และ 4 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) โดย

มีข้อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ส ำนักงำน

ใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลง

สภำพ ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิแปลงสภำพครัง้แรก โดย

วันแรกของกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพคือ วันที่ 17 กรกฎำคม 2567 หรือวันท ำกำร

ถัดไปในกรณีที่วันดังกล่ำวมิใช่วันท ำกำร (ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถแสดง

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพในระหว่ำงวนัที่ 10 – 

16 กรกฎำคม 2567 เฉพำะวนัท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.) และไม่

น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย/วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภำพก ำหนดกำรแปลงสภำพครัง้สุดทำ้ย/วันหมดอำยุหุน้กู้แปลงสภำพ ซึ่งวัน

สุดทำ้ยของกำรแปลงสภำพ คือ วันที่ 17 มกรำคม 2568 (ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ

สำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพใน

ระหว่ำงวันที่  25 ธันวำคม 2567 ถึงวันที่  16 มกรำคม 2568 เฉพำะวันท ำกำร 

ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 

ทั้งนี ้กำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพโดยกำรส่งทำงไปรษณียจ์ะ

กระท ำมิได ้และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ (แลว้แต่กรณี) 

จะเป็นผูร้บัผิดชอบช ำระค่ำภำษี และอำกรแสตมป์ใด ๆ  ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้

บคุคลดงักล่ำวมีหนำ้ที่ในกำรช ำระค่ำภำษี และอำกรแสตมป์ใด ๆ เก่ียวกบักำรใช้

สิทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ถำ้มี) 

ข้อมูลส าคัญอืน่ ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท ชีวำทัย จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 2” หรือ “CHEWA-W2”) ใหแ้ก ่

ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 7 

(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลง

สภำพ ต่อ 1,000 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังที ่2 (CHEWA-W2) 

ประเภทหลักทรัพย ์ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 

(CHEWA-W2) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีจั่ดสรร : ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย  

จ านวนหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้ เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิ 
: ไม่เกิน 300,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

ชนิดของหลักทรัพย ์ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ขยำย

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 

ลักษณะการจัดสรร : เป็นกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภำพตำม

สดัส่วนจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 1 หน่วย

หุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ 1,000 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมลูค่ำ (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกบัศนูยบ์ำท) 

ราคาใช้สิทธิ : 1.20 บำทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่

ก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ) ทัง้นี ้หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต  ่ำกว่ำ

มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้บรษิัท ณ ขณะนัน้ 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีกำร

ปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

วันก าหนดการใช้สิทธิและระยะเวลา

การใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

CHEWA-W2 ไดใ้นทุก 6 เดือน ภำยหลังจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ CHEWA-W2 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ

ใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั

ของบริษัทฯจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ระหว่ำง

เวลำ 9.00 - 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัก่อนวนัท ำกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

(ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิส ำหรบักำรใชสิ้ทธิ) ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิ

ครัง้สุดทำ้ย ก ำหนดใหม้ีระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยไม่



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 8 

นอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย (ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิครัง้สดุทำ้ย) 

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ  บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณใ์ด

เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม 

(1) เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อันเป็นผลมำจำก

กำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(2) เมื่อบรษิัทเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหมใ่ด ๆ  ในรำคำที่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของรำคำ

ตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ใด ๆ โดยก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำของ

หุน้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ จะซือ้

หุน้นัน้ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้ สำมญัของบรษิัท 

(4) เมื่อบรษิัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เมื่อบรษิัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ท ำใหผ้ลประโยชนต์อบแทน

ใด ๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นจะไดร้ับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม 

ทัง้นี ้มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือ

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำร

บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเงื่อนไข และ

รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรปรบั หรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิ

และรำคำใชสิ้ทธิ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ที่ออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาดหลัก   

ทรัพยฯ์”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 บรษิัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในครัง้นีเ้ขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เงือ่นไขอื่นๆ  ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 9 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มอบหมำย เป็นผู้มีอ  ำนำจในกำรก ำหนดและ

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควรและภำยใต้

ขอบอ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด อำทิ กำรจัดสรรและวนัออกเสนอขำยใบส ำคญั

แสดงสิทธิ CHEWA-W2 เป็นตน้ รวมทัง้มีอ  ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัจ ำเป็นและ

สมควรอนัเก่ียวเนื่องกับกำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ได้

ทุกประกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรติดต่อจดัท ำ ลงนำม สลกัหลงั รบัรอง

หรือส่งมอบซึ่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 และกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 

เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน

ด ำเนินกำรขออนญุำตต่อหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งอื่นและกำรแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ ำนำจ

ช่วง เป็นตน้ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ก ำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2565 เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W2 (Record Date) 

5. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดง

สิทธิ 

วนัท่ี 9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท ำกำร) ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 16.00 น. หรือจองซือ้ผ่ำน

ระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่ำงวันที่ 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วันท ำกำร) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้

วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) 

 5.2 วิธีการจองซือ้และสถานทีต่ิดต่อจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถยื่น

เอกสำรประกอบกำรจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพไดท้ี่ บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 

บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะอนญุำตใหท้ ำกำรจองซือ้ดว้ยวิธีกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม ตัง้แต่เวลำ 9.00 – 16.00 

น. หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่ำงวนัท่ี 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วนัท ำกำร) ตลอด 24 

ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) ตำมที่อยู่ ดงันี ้

 

 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 10 

 

          บริษัท  ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : 1168/80 อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรำมสี่  

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

หมำยเลขโทรศพัท ์ : 0-2679-8870-3 

หมำยเลขโทรสำร : 0-2679-8874 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นในต่ำงจังหวัด ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่ำนมีบัญชีซื ้อขำย

หลักทรัพย ์ โดยทำงบริษัทหลักทรัพยข์องท่ำนจะให้ค ำแนะน ำ และ/หรือ รวบรวมใบจองซือ้และเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้ใหก้ับบริษัทของบริษัทต่อไป  นอกจำกกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดง

สิทธิที่ส  ำนักงำนบริษัทดังที่กล่ำวแลว้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรำยสำมำรถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพผ่ำน

ระบบออนไลน ์(E-SUB) บนเว็บไซต ์https://investor.chewathai.com/th ตำมที่ระบุในหวัขอ้ 5.3 วิธีกำรจอง

ซือ้และกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในเอกสำรฉบบันี ้

 5.3 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพไดห้ลำยครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งช ำระเงินเตม็

จ ำนวนที่จองซือ้ในแต่ละครัง้ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 (รวม

ทัง้สิน้ 6 วนัท ำกำร) หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่ำงวนัท่ี 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วนั

ท ำกำร) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัที่ 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) โดยมีวิธีกำร 

ดงันี ้  

5.3.1 ช ำระเงินสดไดท้ี่สถำนที่รบัจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ ณ สถำนที่รบัจอง

ซือ้ ตัง้แต่เวลำ 9.00 – 16.00 น. วันที่ 9 – 13 และ 16 มกรำคม 2566 (รวมทั้งสิน้ 6 วันท ำกำร) 

หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่ำงวนัที่ 9 – 16 มกรำคม 2566 (รวม 8 วนัท ำกำร) 

ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) 

5.3.2 ช ำระเงินโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี   “บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน)” 

ธนาคาร   กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ถนนสำทร 

ประเภทบัญชี   ออมทรพัย ์

บัญชีเลขที ่ 038-2-95055-0 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสำรหลกัฐำนกำรจองซือ้พรอ้มตน้ฉบบัใบน ำฝำกเงินค่ำจองซือ้หุน้กู้

แปลงสภำพ ส่งมำที่บริษัท ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดทำ้ยของกำร

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

https://investor.chewathai.com/th


                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 11 

(ข) ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท ำ ร ำ ย ก ำ ร ก ำ ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ ำ น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://investor.chewathai.com/th ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีกำรช ำระเงินเป็น “โอนเงิน” 

พรอ้มกบัแนบหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ในระบบจำกนัน้ตรวจสอบขอ้มลูกำรจอง

ซือ้ แลว้บนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำร

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำรจอง

ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งผูจ้องซือ้สำมำรถจองผ่ำนระบบเวบ็ไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้

วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) ภำยในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

5.3.3 ช ำระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์

(ก) ขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะในนำม 

“บญัชี บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน)“ ซึ่งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำก ส านักหักเงนิใน

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยจัดส่งมำพรอ้มกับใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภำพ และใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ณ สถำนท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 16.00 

น. ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวนัท่ีในเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ตำมวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกิน

วันที่ 13 มกราคม 2566 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่

ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค  ในกรณีที่ลูกคำ้ไม่ไดร้ะบุชื่อ-นำมสกุล 

และ เบอรโ์ทรติดต่อในดำ้นหลงัของเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค หรือทำงบริษัทไม่สำมำรถติดต่อ

ลกูคำ้ได ้ในกรณีไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดบ้ริษัทขอสงวนสิทธิในกำรรบักำรจองซือ้หุน้

ดงักล่ำว 

(ข) ดร๊ำฟท ์ประเภทเรียกเก็บเงินไดท้ั่วรำชอำณำจกัร โดยสั่งจ่ำย ในนำม  “บริษัท ชีวาทัย 

จ ากัด (มหาชน)” 

(ค) กรุณำระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจำกใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ (ส่ิงที่

ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2)) ชื่อ-นำมสกลุ และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัของเชค็ 

แคทชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์

(ง) ก ำหนดเวลำรบัจองซือ้ กรณีช ำระดว้ยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ระหว่ำงวนัที่ 

วนัท่ี 9 – 13 มกรำคม 2566 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. 

(จ) ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท ำ ร ำ ย ก ำ ร ก ำ ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ ำ น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://investor.chewathai.com/th ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีกำรช ำระเงินเป็น “เช็ค /

แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊ำฟท”์ พรอ้มกับแนบหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ

ในระบบจำกนัน้ตรวจสอบขอ้มลูกำรจองซือ้ แลว้ท ำกำรบนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐำน

กำรช ำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ภายในวันที ่

16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรจองซือ้หุน้กู้แปลงสภำพ และผู้จองซือ้

https://investor.chewathai.com/th
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                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 12 

สำมำรถจองผ่ำนระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่  16 มกรำคม 2566 

ระบบจะปิดกำรจองเวลำ 16.00 น.) ภำยในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

5.3.4 ช ำระเงินผ่ำนระบบ Internet Banking เขำ้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี   “บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน)” 

ธนาคาร   ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ถนนสำทร 

ประเภทบัญชี   ออมทรพัย ์ 

บัญชีเลขที ่ 038-2-95055-0 

(ก) ผู้จองซือ้จะตอ้งส่งเอกสำรหลักฐำนกำรจองซือ้ พรอ้มเอกสำรกำรช ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบ 

Internet Banking ส่งมำที่บรษิัท ภายในวันที ่16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำรจอง

ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(ข) กรณีผูจ้องซือ้ท ำรำยกำรกำรจองซือ้ผ่ำนระบบเว็บไซต ์https://investor.chewathai.com/th ผูจ้อง

ซือ้จะตอ้งเลือกวิธีกำรช ำระเงินเป็น “Internet Banking” พรอ้มกับแนบหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำ

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพในระบบ จำกนัน้ตรวจสอบขอ้มลูกำรจองซือ้ แลว้ท ำกำรบนัทึก และ/หรือ 

พิมพห์ลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ภายใน

วันที ่16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

(1) ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่กรอกขอ้มลูและลงลำยมือชื่อครบถว้น 

บริษัทไดจ้ัดส่งใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรำยตำมที่ไดก้ ำหนด

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้และได้รับกำรจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(Record Date) ในวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2565 กรณีที่เป็นนิติบุคคลใหล้งนำมพรอ้มประทบัตรำส ำคญั (ถำ้

มี) ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถยื่นใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อ

ใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 ฉบบัเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถ

ขอรบัใบจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิไดท้ี่ บริษัท ชีวำทัย จ ำกัด (มหำชน) หรือดำวน์

โหลดจำกเว็ปไซตข์องบรษิัท (http://www.chewathai.com) 

(2) ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2) 

(ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ ของผูจ้องซือ้ 

และ/หรือ ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏใน

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2565 ซึ่งเป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิใน

กำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรบัรองสิทธิกำร

https://investor.chewathai.com/th


                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 13 

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น 

หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้ 

(3) หลกัฐำนกำรช ำระกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ 

 (ก) เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์(หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนาคาร” ที่สำมำรถเรียกเก็บไดจ้ำก

ส ำนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร) หรือ 

 (ข) ส ำเนำใบน ำฝำกเงิน พรอ้มเขียนชื่อ นำมสกลุ ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั หรือ 

 (ค) ในกรณีช ำระผ่ำนระบบ Internet Banking เขำ้บัญชีบริษัท ส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระกำรจองซือ้

หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิผ่ำนระบบ Internet Banking ของธนำคำร 

(4) ส ำเนำสมดุบัญชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรก ประเภทออมทรพัย ์หรือกระแสรำยวนัเท่ำนั้น โดยชื่อบญัชีเงิน

ฝำกธนำคำรตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ส ำหรบักรณีที่ผูจ้องซือ้

ตอ้งกำรใหค้ืนเงินค่ำจองซือ้หลกัทรพัยส่์วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่

จองซือ้เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร (ถำ้มี) 

(5) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน ดงัต่อไปนี ้

 (ก) บคุคลสญัชำติไทย  : ส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ข) บคุคลต่ำงดำ้ว  : ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ค) นิติบคุคลในประเทศ : ส ำเนำหนังสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือ

ชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ง) นิติบคุคลต่ำงประเทศ : ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั หนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้บงัคบั 

และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอ้ม

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง 

(6) หนงัสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7) พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำย

ใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ (ในกรณีคน

ต่ำงดำ้วมอบอ ำนำจใหแ้นบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่แสดงหลกัฐำนกำรอยู่ในประเทศ

ไทย) ซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ก) ในกรณีหนงัสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน ที่มีกำรจดัท ำในต่ำงประเทศ หนงัสือมอบอ ำนำจ 

และส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบอ ำนำจ ที่ยงัไม่หมดอำยุ จะตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อ
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 14 

โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยใน

ประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ หรือรบัรองควำมถกูตอ้ง 

 (ข) ผูร้บัมอบอ ำนำจใหก้ระท ำแทน จะตอ้งแสดงบตัรประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (ตวัจรงิ) ต่อหนำ้

เจำ้ที่ของบริษัท พรอ้มส่งมอบส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่รบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้งแลว้ 

 ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน

เอกสารจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้หรือส่งมอบเอกสำรไม่ครบถว้น 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดง

สิทธิในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำยกเวน้กำรรบัเอกสำรประกอบกำรจอง

ซือ้บำงประกำรให้แก่ผู้จองซือ้รำยใด ๆ หรือเรียกเอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ  ทดแทน หรือเพิ่มเติมตำมที่

เห็นสมควร 

5.5 เงือ่นไขในการจองซือ้ 

5.5.1 ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถจองซือ้ตำมสิทธิ เกินสิทธิ หรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่

ไดร้บักำรจัดสรร โดยผูถื้อหุน้ที่แจง้ควำมประสงคจ์องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย

เศษปัดทิง้ หรือจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธินอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรร จะไดร้บั

กำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

5.5.2 ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และช ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิใน

กำรตดัสิทธิกำรจองซือ้ หำกบริษัทไม่ไดร้บัเอกสำรกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และ/หรือ เงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพภำยในเวลำที่ก ำหนด 

5.5.3 ในกรณีช ำระค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยเช็คธนำคำร กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้

จะสมบูรณก์็ต่อเมื่อธนำคำรผูจ้่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คธนำคำรเรียบรอ้ยแลว้ และกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัท สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

 หำก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่

สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดไ้ม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทไม่ว่ำทั้งหมดหรือ

บำงส่วนไดภ้ำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และกำรช ำระเงินค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมที่ก ำหนด หรือ 

(2) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบถว้นหรือไม่

ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่ำผู้ถือหุน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ดงักล่ำว โดยบรษิัทขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวต่อไป 

 อนึ่ง ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้กแูปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมควรตรวจสอบวิธีกำร

ช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนด หำกผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตำม
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 15 

วิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไข

และวิธีกำรที่ก ำหนดเพื่อใหส้ำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดท้ันตำมก ำหนดระยะเวลำจองซือ้ บริษัทมี

สิทธิจะถือว่ำผูถื้อหุน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว โดยบริษัท

ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวต่อไป 

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพใหผู้จ้องซือ้รำยใด หำกกำรจดัสรรดงักล่ำวท ำใหห้รือ

อำจเป็นผลใหเ้ป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่ำงประเทศ หรือจะเป็นผลให้

ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำย

หลักทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกำ และประเทศอื่นใด

ตำมที่บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอขำยหรือจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ออกใหม่

ใหแ้ก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตำมนิยำมที่ก ำหนดใน Regulation S ภำยใต ้U.S. Securities Act 

of 1993)) 

5.5.5 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

จะตอ้งเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิ

กำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ 

หรือจองซือ้ผ่ำนระบบ E-SUB แยกตำมเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ หำกผูถื้อหุน้จองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผู้

ถือหุน้หมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้บักำรจดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทของทุกหมำยเลขทะเบียนผู้

ถือหุน้เขำ้ดว้ยกนัเป็นรำยกำรเดียวกนั หรือระบขุอ้มลูดงักล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้

จองซือ้อำจไดร้บักำรจดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทไม่ครบตำมสิทธิทัง้หมดที่มีตำมเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทกุ

หมำยเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซือ้ ตำมที่

เห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหลกัทรพัยข์องบรษิัทใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว 

5.5.6 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะส่งใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพทำงไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่งเอกสำร

ต่ำงๆ คือ ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คที่ขีด

คร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี ้เอกสำรกำรจองซือ้

จะตอ้งถึงที่ท  ำกำรบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นอย่ำงชำ้ และเพื่อ

ควำมสะดวกในกำรจองซือ้ กรุณำวงเล็บมมุซองว่ำ “การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

5.6   การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) ในกรณีที่ตอ้งมีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ โดยกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้กู้

แปลงสภำพ เนื่องจำกปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินกว่ำ

สิทธิและ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมเช็คค่ำจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพในกรณี

ดังกล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หลักทรพัยส่์วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บักำร

จัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่ำเสียหำยใด ๆ ภำยใน 14 วันท ำกำร นับแต่วันปิดกำรจองซือ้
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 16 

หลักทรพัยข์องบริษัทครัง้นี ้โดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ไดต้ำมที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้

หลกัทรพัยข์องบรษิัทหรือในระบบ E-SUB  

(2) ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรรหรือไดร้บักำรจัดสรรไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ไดต้ำมที่ระบไุวใ้นใบจอง

ซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทหรือในระบบ E-SUB แลว้แต่กรณี ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร หรือไดร้บักำร

จดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูจ้องซือ้ และส่ง

ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทตำมสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 

วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2565 กรณีกำรรบัคืนเงินเป็นเช็คนั้นผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำร

เรียกเก็บต่ำงส ำนกัหกับญัชีหรือเช็คธนำคำร (ถำ้มี) 

(3) ในกรณีที่บรษิัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทในส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจดัสรร หรือไดร้บักำร

จัดสรรไม่ครบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยในระยะเวลำ 14 วันท ำกำรนบัจำกวนัที่สิน้สุดระยะเวลำจองซือ้ บริษัทมี

หนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวและจะตอ้งท ำกำรช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอัตรำรอ้ยละ 

7.50 ต่อปี โดย ค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบและตอ้งช ำระ

คืน นับจำกวันที่พน้ก ำหนด ระยะเวลำ 14 วันท ำกำรดังกล่ำวจนถึงวนัที่ไดม้ีกำรช ำระคืนตำมวิธีดงักล่ำว

ขำ้งตน้  

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

 กำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถเลือกใหบ้ริษัท หรือนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลง

สภำพของบรษิัท คือ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

5.7.1 กรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้กูแ้ปลงสภำพ บริษัทจะออกใบหุน้กูแ้ปลงสภำพในนำมของผูจ้องซือ้

โดยนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพของบริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมจ ำนวนที่ไดร้บั

กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพทำงไปรษณียห์รือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่

ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในต่ำงประเทศ) ตำมชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบั

จำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

5.7.2 กรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยจะฝำกหุน้กูแ้ปลงสภำพไวใ้นบญัชีของ

บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ตนเองมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ซึ่งชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อของบญัชีซือ้ขำย

หลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวเท่ำนัน้ มิฉะนัน้แลว้ บรษิัท

ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้กูแ้ปลงสภำพแก่ผูจ้องซือ้  

 ทัง้นี ้ในกรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุน้กูแ้ปลงสภำพฝำกไวก้บั “บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ 

ไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” และผูร้บัฝำกจะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้กูแ้ปลงสภำพที่บริษัทหลักทรัพยน์ั้นฝำกหุ้นกู้



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 17 

แปลงสภำพอยู่ ในขณะเดียวกนับรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชจี ำนวนหุน้กู้แปลงสภำพท่ีผูจ้องซือ้ฝำกไวแ้ละ

ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

5.8     การจัดสรรและข้อมูลการจองซือ้อืน่ๆ 

5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรำยใดที่ถือหุ้นต ่ำกว่ำ 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิได ้แต่

สำมำรถแสดงควำมประสงคจ์องซือ้เกินสิทธิของตนได ้ 

5.8.2 ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรสำมำรถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิ นอ้ยกว่ำสิทธิ หรือมำกกว่ำ

สิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพที่ เสนอขำยในครัง้นีก้็ได ้โดยบริษัทจะจดัสรรหุน้กู้

แปลงสภำพใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที่จองซือ้ตำมสิทธิจนครบถว้นก่อน ในกรณีที่มีหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือจำกกำร

จดัสรรตำมสิทธิที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บั บรษิัทจะด ำเนินกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพในส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ท่ีจองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพเกินสิทธิของตนจนกว่ำจะไม่มีหุน้กูแ้ปลงสภำพใหจ้ดัสรร 

5.8.3  กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพเกินสิทธิ จะตอ้งแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพเกินสิทธิ

ตำมใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพในครำวเดียวกับกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิ โดยกรณีหำกมีหุน้กู้

แปลงสภำพเหลือจำกกำรจองซือ้ตำมสิทธิ ผูถื้อหุน้ที่มีกำรจองซือ้เกินสิทธิจะไดร้บักำรจัดสรรหุน้กูแ้ปลง

สภำพท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ดงันี ้

(1) กรณีมีหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือมำกกว่ำจ ำนวนควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกัน ผู้

ถือหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิทกุรำยจะไดร้บักำรจดัสรรตำมควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ท่ีซือ้เกินสิทธิ  

(2) กรณีมีหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือนอ้ยกว่ำจ ำนวนควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกัน ผู้

ถือหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพที่จองซือ้เกินสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมไป

เป็น รอบ ๆ จนกว่ำจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีจองซือ้เกินสิทธิ  

ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีมีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรำยจองซือ้

และช ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ โดยกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิ หำกมีเศษ

ของหุน้กูแ้ปลงสภำพจำกกำรค ำนวณ บรษิัทจะปัดเศษหุน้กูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ ำนวน ในกรณีที่มีหุน้กู้

แปลงสภำพเหลือจำกกำรปัดเศษดังกล่ำว  บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นตำม

กระบวนกำรข้ำงตน้ต่อไปจนกว่ำจะไม่มีเศษของหุ้นกูแ้ปลงสภำพเหลือแลว้ หำกยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่

สำมำรถท ำตำมวิธีกำรค ำนวณขำ้งตน้ได ้บริษัทจะท ำกำรจัดสรรหุ้นกูแ้ปลงสภำพที่เหลืออยู่ครัง้ละ 1 หน่วย 

ตำมล ำดบัสิทธิในกำรจองซือ้ 

5.8.4 ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้จะไดร้บัหลกัฐำนกำรรบัฝำกกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพที่ลงชื่อรบัรองจำกเจำ้หนำ้ที่ของ

บริษัทโดยตวัแทนกำรรบัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภำพ โดยผลแห่งกำรจองซือ้จะสมบูรณเ์มื่อบรษิัทสำมำรถเรียกเก็บเงินและไดร้บัเอกสำรประกอบกำรจอง

ซือ้ครบถว้นเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 18 

5.8.5 ผูถื้อหุน้ที่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพและไดช้ ำระเงินค่ำจองซือ้ แลว้จะขอยกเลิกกำรจอง

ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพและขอรบัเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ของผูถื้อหุน้ที่ด  ำเนินกำรไม่

ครบถว้นตำมวิธีกำรท่ีระบใุนส่วนท่ี 1 ขอ้ 5.3 และ 5.4 

5.8.6 กรณีที่ขอ้มลูของผูจ้องซือ้ไม่ตรงตำมขอ้มลูที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนัก ำหนดรำยชื่อ

ผูถื้อหุน้ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตำมขอ้มลูที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เป็นหลกั บริษัท 

ขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปล่ียนรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรือขอ้มลูใด ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกับวิธีกำรจองซือ้หุน้ และ/หรือกำรช ำระเงินตำมควำมเหมำะสมในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค 

หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำจดักำร กำรรบัช ำระเงินค่ำจองซือ้ กรณีผูจ้องซือ้น ำ

เงินเขำ้บญัชีจองซือ้เพื่อช ำระกำรจองซึ่งไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อ

กำรจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพควบใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัท ในครัง้นี ้

6. วิธีการช าระเงนิต้น ดอกเบีย้และเงนิปันผล   

6.1 การช าระเงนิต้น 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพมิไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภำพจะช ำระเงินตน้ตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ ณ วนัหมดอำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งไดแ้ก่วนัท่ี 17 มกรำคม 2568 (ในกรณีที่วนัท่ีหุน้

กูแ้ปลงสภำพหมดอำยุตรงกับวนัหยุดรำชกำรจะเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำรถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย้เพิ่มใหใ้นวนัที่เล่ือนออกไป) 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งมีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือตำมรำยชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่

ไดร้บัจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) ผ่ำนนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ โดย 

(1) กำรออกเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพลงวันที่ตรงกับวันท ำกำรที่ตอ้งช ำระเงินตำม

ข้อก ำหนดสิทธิ โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภำพจะส่งเช็คดังกล่ำวล่วงหนำ้ให้แก่ผู้ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในต่ำงประเทศ) ตำมที่

อยู่ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพหรือตำมที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดแ้จง้เป็นหนงัสือ

ใหน้ำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพทรำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 (สิบส่ี) วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน 

(2) กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เปิดไวก้บัธนำคำรพำณิชยท์ี่มีสำขำในประเทศไทย ตำม

รำยละเอียดที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดแ้จง้ควำมประสงคไ์วใ้นใบจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพหรือตำมที่ผู้ ถือหุ้นกู้

แปลงสภำพไดแ้จง้ใหน้ำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 (สิบส่ี) วนั

ท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน 

(3) วิธีกำรช ำระเงินอื่นใดตำมที่ผู้ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพ และนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลง

สภำพอำจตกลงกนัเป็นครัง้ครำว  



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 19 

6.2  การช าระดอกเบีย้หรือเงนิจ านวนอื่นใด (ถ้าม)ี 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 6.00 ต่อปี ทกุ ๆ วนัท่ี 17 เมษำยน 17 กรกฎำคม 17 ตลุำคม 

และ 17 มกรำคม ของทุกปีตลอดอำยุหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ในกรณีที่ตรงกับวนัหยุดรำชกำรจะเล่ือนไปเป็นวันท ำกำร

ถดัไป) และวนัช ำระดอกเบีย้ครัง้สดุทำ้ย คือ วนัท่ี 17 มกรำคม 2568 (ในกรณีที่วนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภำพหมดอำยตุรงกับ

วนัหยุดรำชกำร จะเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำรถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย้เพิ่มใหใ้นวนัท่ีเล่ือนออกไป) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภำพซึ่งมีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือตำมรำยชื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีไดร้บัจำกศนูย์

รบัฝำกหลกัทรพัย ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่ำนนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ โดย 

(1) กำรออกเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำมของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพลงวนัที่ตรงกับวนัท ำกำรที่ตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนด

สิทธิ โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภำพจะส่งเช็คดังกล่ำวล่วงหน้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพในต่ำงประเทศ) ตำมที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภำพระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพหรือตำมที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหน้ำยทะเบียนหุน้

กูแ้ปลงสภำพทรำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 (สิบส่ี) วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน หรือ 

(2) กำรโอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำรของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เปิดไวก้ับธนำคำรพำณิชยท์ี่มีสำขำในประเทศไทย ตำม

รำยละเอียดที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดแ้จง้ควำมประสงคไ์วใ้นใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพหรือตำมที่ไดม้ีกำรแจง้เป็น

หนงัสือใหน้ำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 (สิบส่ี) วนัท ำกำรก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน หรือ 

(3) วิธีกำรช ำระเงินอื่นใดตำมที่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ ผูแ้ทนผู้ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพ และนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ

อำจตกลงกันเป็นครัง้ครำว โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่จ ำตอ้งน ำใบหุน้กูแ้ปลงสภำพมำเวนคืนเพื่อรบัช ำระเงิน เวน้

แต่ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพจะเรียกใหผู้ถื้อหุน้กู้ แปลง

สภำพน ำใบหุน้กูแ้ปลงสภำพมำเวนคืนก็ไดซ้ึ่งในกรณีดงักล่ำวผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่จ ำตอ้งช ำระเงินจนกว่ำจะ

ไดร้บัใบหุน้กูแ้ปลงสภำพแลว้ 

6.3  ในกรณีทีผู้่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท าการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงคจ์ะรับเงนิปันผล/สิทธิอื่นใดที่

เป็นตัวเงนิ เข้าบัญชี เงนิฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย 

ผูจ้องซือ้ และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ ที่ประสงคจ์ะรบัเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวัเงิน เขำ้บญัชี เงินฝำกธนำคำร 

(e-Dividend) ของบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด โดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรในประเทศ

ไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝำกธนำคำรตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้องซือ้ และ/หรือ  ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเท่ำนั้น) กรุณำ

กรอก “ใบสมัครบริกำรจ่ำยเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เขำ้บัญชีเงิน  ฝำกธนำคำร (e-Dividend)” ของบริษัท 

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8) ใหค้รบถว้นลงนำมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถำ้มีกำรมอบ

อ ำนำจ) และจดัเตรียมเอกสำรตำมที่ระบใุน “ใบสมคัร e-Dividend” ต่ำงหำกอีก 1 ชดุ (ไม่สำมำรถใชห้ลกัฐำนรว่มกบั

ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพได)้ น ำส่งใหบ้รษิัทพรอ้มกบัใบจองซือ้  



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 20 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ แจง้ขอ้มลูของผูจ้องซือ้ และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ และ/หรือ 

รำยละเอียดเก่ียวกับบัญชีธนำคำร ใน “ใบสมัครบริกำรจ่ำยเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้ำบัญชีเงิน  ฝำก

ธนำคำร (e-Dividend)” ไม่ตรงกบัฐำนขอ้มลูของบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) ที่ผูจ้องซือ้ และ/หรือ ผู้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพ ไดเ้คยแจง้ไวแ้ลว้ก่อนหนำ้นี ้บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จะด ำเนินกำรปรบัปรุง

ขอ้มลูผูจ้องซือ้ และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ และ/หรือ รำยละเอียดเก่ียวกับบญัชีธนำคำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้มลู ใน 

“ใบสมคัรบริกำรจ่ำยเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวัเงิน เขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร (e-Dividend)” และขอ้มลูดงักล่ำว

จะถกูใชก้บัหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ ท่ีผูจ้องซือ้ และ/หรือ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพถืออยู่ดว้ย 

6.4     ส านักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบยีนและตวัแทนช ำระเงนิ ชัน้ 15   

เลขที่ 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330  

ชื่อผูต้ิดต่อ หวัหนำ้นำยทะเบยีน : นำยชินรุจ ระแมนชยั                    

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

6.5     ส านักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย ์

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรชัดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์: 0 2229-2800  

โทรสำร : 0 2359-1259  

TSD Call center: 0 2229-2888  

Website: http://www.tsd.co.th  

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

7. การแปลงสภาพและเงือ่นไขในการแปลงสภาพ 

7.1     วันก าหนดการแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพไดต้ำมอตัรำกำรแปลงสภำพ

ที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพไดห้ลงัจำก 1 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู้

แปลงสภำพซึ่งไดแ้ก่วันที่ 17 กรกฎำคม 2567 หรือวันท ำกำรถัดไปในกรณีที่วันดังกล่ำวมิใช่วันท ำกำร และวันครบ

ก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภำพครัง้สุดทำ้ยซึ่งไดแ้ก่วันที่ 17 มกรำคม 2568 (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ

เรียกว่ำ “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) 

http://www.tsd.co.th/


                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 21 

7.2      ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพของบริษัทจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสถำนที่ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1 ขอ้ 7.3 

และตำมวิธีกำรและขั้นตอนในกำรแปลงสภำพที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1 ขอ้ 7.4 โดยในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลง

สภำพเป็นหุน้สำมญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งมีชื่อแสดงควำมเป็นเจำ้ของหรือผูร้บั

โอนคนสดุทำ้ย ที่มีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภำพยื่นใบหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ พรอ้ม

กับแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ (เอกสำรแนบทำ้ย 3 และ 4 ของขอ้ก ำหนด

สิทธิ) โดยมีขอ้ควำมครบถว้นสมบูรณ ์ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลง

สภำพ หรือ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภำพ ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันครบ

ก ำหนดกำรแปลงสภำพ โดยวนัใชสิ้ทธิแปลงสภำพวนัแรก คือ วนัท่ี 17 กรกฏำคม 2567 หรือวนัท ำกำรถดัไปในกรณีที่

วนัดงักล่ำวมิใช่วนัท ำกำร (ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลง

สภำพในระหว่ำงวนัท่ี 10 – 16 กรกฎำคม 2567) หรือไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย/

วนัหมดอำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งไดแ้ก่วนัท่ี 17 มกรำคม 2568 (ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพในระหว่ำงวนัที่ 25 ธันวำคม 2567 ถึงวนัที่ 16 มกรำคม 2568 เฉพำะวนัท ำ

กำร ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00) 

7.3 สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุ้นกูแ้ปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญของผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภำพ

สำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือ ส ำนกังำน

ใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ ในวนัท ำกำรระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

1168/80 อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรำมสี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120  

เบอรโ์ทร 0-2679-8870-3 

เบอรแ์ฟกซ ์0-2679-8874 

ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบยีนและตวัแทนช ำระเงนิ ชัน้ 15   

เลขที่ 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330 

ชื่อผูต้ิดต่อ หวัหนำ้นำยทะเบยีน : นำยชินรุจ ระแมนชยั                    

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 22 

ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรแปลงสภำพ บริษัทจะแจง้รำยละเอียดใหก้ับผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภำพทรำบผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์(ELCID) ต่อไป 

7.4  วิธีการและขัน้ตอนในการแปลงสภาพ 

7.4.1 ในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ

ซึ่งมีชื่อแสดงควำมเป็นเจำ้ของหรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยที่มีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแปลงสภำพยื่นใบหุน้กูแ้ปลง

สภำพตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ พรอ้มกับแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลง

สภำพ (เอกสำรแนบทำ้ย 3 และ 4 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำไม่

น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันครบก ำหนดกำรแปลงสภำพ โดยวันใชสิ้ทธิแปลงสภำพวันแรกคือ วันที่ 17 กรกฎำคม 

2567  หรือวนัท ำกำรถดัไปในกรณีที่วนัดงักล่ำวมิใช่วนัท ำกำร (ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจ ำนงใน

กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพในระหว่ำงวันที่  10 – 16 กรกฎำคม 2567) และไม่นอ้ยกว่ำ 15 วัน

ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย/วนัหมดอำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งไดแ้ก่วนัที่ 17 มกรำคม 2568  

(ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพในระหว่ำงวนัท่ี 25 

ธันวำคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกรำคม 2568 เฉพำะวันท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.) โดยสำมำรถ

ติดต่อขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพไดท้ี่สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ

แปลงสภำพตำมที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ขอ้ 7.3 และจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี ้ โดยสำมำรถติดต่อขอรบัแบบ

แสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพไดท้ี่ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ

ตำมที่อยู่ที่ระบใุนส่วนท่ี 1 ขอ้ 7.3 และจดัเตรียมเอกสำรดงัต่อไปนี ้

(1) แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ ที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง  ชดัเจน 

และครบถว้นแลว้ทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(2) ใบหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบแทนใบหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึ่งผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดล้งลำยมือชื่อผูโ้อน ดำ้นหลงั 

ซึ่งมีจ ำนวนหน่วยของหุน้กูแ้ปลงสภำพ มำกกว่ำหรือเท่ำกบั จ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดง ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(3) หนังสือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพใบใหม่ ส ำหรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ยังมิไดแ้ปลงสภำพ 

(ส ำหรบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพซึ่งไดม้ีกำรแปลงสภำพตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพเพียงบำงส่วนท่ีมีอยู่) 

(4) หลกัฐำนประกอบกำรแปลงสภำพ 

– บุคคลสัญชำติไทย: ส ำเนำบัตรประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ท่ียังไม่

หมดอำยุพรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้ำรำชกำร  หรือบัตรพนักงำน

รัฐวิสำหกิจ ไม่ได้ระบุหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ให้  แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลข

ประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ ถูกตอ้ง) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็น

ผูเ้ยำว ์ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของ ผูป้กครอง (บิดำ/มำรดำ/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 

ส ำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ยำว ์(ถำ้มี) และ ส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศัยอยู่ พรอ้มลงนำม



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 23 

รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อนัน้ จะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดงควำมจ ำนง

ในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ และดำ้นหลงัของใบหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

– บุคคลต่ำงดำ้ว: ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำยุพรอ้มลงลำยมือชื่อ

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดงควำมจ ำนงใน

กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ และดำ้นหลงัของใบหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

– นิติบุคคลในประเทศ: ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลง

สภำพในแต่ละครัง้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนั

นิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) และส ำเนำบตัรประชำชน บตัรขำ้รำชกำร หรือ

บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ที่ยงัไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมนิติบุคคล (ในกรณีที่บตัร

ขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจไม่ไดร้ะบุ หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ใหแ้นบส ำเนำ

ทะเบียนบำ้นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) ในกรณี

ที่กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว 

หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยขุองกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคล พรอ้มลง

ลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อนั้นจะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดง

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ และดำ้นหลงัของใบหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

– นิติบุคคลต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ หนงัสือ

รบัรองที่ออกโดยเจำ้หนำ้ที่ของนิติบคุคลหรือหน่วยงำนของ ประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล ำเนำซึ่งรบัรอง

ถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือ

เงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภำพในแต่ละ

ครัง้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้และ

ประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถำ้มี) และส ำเนำบัตรประชำชน บัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำน

รฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำยขุองกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจผูกพนันิติบุคคล (ในกรณีที่บตัรขำ้รำชกำร หรือ

บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจไม่ไดร้ะบุหมำยเลขประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลข

ประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) ในกรณีที่กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ

ลงนำมผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือ

เดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยขุองกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคล พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรอง

ส ำเนำ ถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ และดำ้นหลงัของใบหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบนิตบิคุคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทยขำ้งตน้ ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อของ

ผูจ้ดัท ำหรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public พรอ้มประทบัตรำ

ของเจำ้หนำ้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หนำ้ที่สถำนทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศ



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 24 

ที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำโดยกำรรบัรองเอกสำรขำ้งตน้ตอ้งรบัรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลง

สภำพในแต่ละครัง้ 

(5) หนงัสือมอบอ ำนำจ ปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมำท ำกำรแทน) พรอ้ม

ส ำเนำหลกัฐำนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ ตำมส่วนท่ี 1 ขอ้ 7.4.1 (4) ตำมแต่กรณี 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ประสงคจ์ะแปลงสภำพ จะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี และ/หรืออำกรแสตมป์ 

ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรือ  ข้อบังคับ หรือ

กฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นกำรแปลงสภำพตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ถำ้มี) 

7.4.2 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพครั้งสดุทำ้ย โดยใชแ้บบแสดงควำมจ ำนงใน

กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย (เอกสำรแนบทำ้ย 4 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ) ที่แนบมำนี ้

หรือ ติดต่อขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย ไดท้ี่บริษัท

ตำมที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ขอ้ 7.3 ในช่วงวนัที่ 25 ธันวำคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกรำคม 2568 (ไม่นอ้ยกว่ำ 15 

วนัก่อนวนัก ำหนดกำรแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย) ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีประสงคจ์ะแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพ

ครัง้สดุทำ้ย จะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขในกำรแปลงสภำพ โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตำม

ขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ้งัคบัเก่ียวกับกำรแปลงสภำพดว้ย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนี ้

ใหแ้ก่บรษิัทตำมที่อยู่ที่ระบใุนส่วนท่ี 1 ขอ้ 7.3 ขำ้งตน้ 

(1) แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สุดท้ำย ท่ีไดก้รอกขอ้ควำม
ถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นแลว้ทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภำพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพได้ลงลำยมือชื่อผู้โอน
ดำ้นหลงั 

(3) หลกัฐำนประกอบกำรแปลงสภำพ ตำมส่วนที่ 1 ขอ้ 7.4.1 (4) 
(4) หนังสือมอบอ ำนำจ ปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให้ผู้รับมอบอ ำนำจมำท ำกำรแทน) 

พรอ้มส ำเนำหลกัฐำนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจ ตำมส่วนท่ี 1 ขอ้ 7.4.1. (4) ตำมแต่กรณี 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ประสงคจ์ะแปลงสภำพ จะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี และ/หรืออำกรแสตมป์

ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นที่

เก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นกำรแปลงสภำพตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ถำ้มี) 

ตำมแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย ผู้ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่

ละรำยจะตอ้งเลือกทำงเลือก (ก) ขอใหไ้ถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน หรือ (ข)  ขอใหไ้ถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง

สภำพดว้ยกำรแปลงสภำพ ตำมเงื่อนไขของหูน้กูแ้ปลงสภำพ อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ไม่สำมำรถแบ่งหุน้กูแ้ปลง

สภำพท่ีตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทำงเลือก (ก) และ (ข) ได ้

7.4.3 จ ำนวนหน่วยของหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ขอแปลงสภำพจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรแปลงสภำพ

เท่ำกบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ 1 หน่วย ต่อ 833 หุน้สำมญั (รวมเป็นมลูค่ำ 999.60 บำท ต่อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 1 หน่วย) 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 25 

เวน้แต่จะมีกำรปรบัสิทธิ และบริษัทจะช ำระผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นเงินสดจำกกำรแปลงสภำพจ ำนวน 0.40 

บำทต่อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 1 หน่วย ตำมเงื่อนไขของกำรแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรแปลงสภำพ ตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำแปลงสภำพ และ/หรือ

อตัรำกำรแปลงสภำพตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัจำกกำรแปลงสภำพ

ตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพใหต้ัดเศษของหุน้ทิง้ โดยผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพจะช ำระเป็นเงินสดคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้

แปลงสภำพ โดยค ำนวณจำก (1) จ ำนวนเศษของหุน้ คณูดว้ย (2) รำคำแปลงสภำพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุทำ้ย

ของระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิแปลงสภำพที่เก่ียวขอ้ง (อย่ำงชำ้ไม่เกิน 2 (สอง) สปัดำหน์บัจำกวนัใช้

สิทธิแปลงสภำพท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ ภำยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพ แลว้แต่กรณี) 

7.4.4 กำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

7.4.5 หำกบริษัทไดร้บัใบหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลง

สภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพกรอกลงในแบบแสดง

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพนั้น หรือหลักฐำนประกอบกำรขอแปลงสภำพไม่

ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตำมขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภำพจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรแปลง

สภำพในครัง้นัน้ ๆ มิฉะนัน้แลว้บริษัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรแปลงสภำพในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดย

ไม่มีกำรแปลงสภำพ และบรษิัทจะจดัส่งใบหุน้กูแ้ปลงสภำพคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพทำงไปรษณียภ์ำยใน 

14 วนั นบัจำกวนัแปลงสภำพในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้นี ้หุน้กูแ้ปลงสภำพที่ยงัไม่มี

กำรแปลงสภำพ ดงักล่ำวยงัมีผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนัแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย เวน้แต่กำรแปลงสภำพครัง้นัน้จะ

เป็นกำรแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรต่อไปนี ้โดยจะถือว่ำผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไม่

ประสงคท์ี่จะแปลงสภำพ และตอ้งกำรขอรบัเงินตน้คืนทัง้จ ำนวน (หรือตอ้งกำรขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กู้แปลง

สภำพเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน) 

7.4.6 เมื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรแปลงสภำพ กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบหุน้

กูแ้ปลงสภำพหรือใบแทนใบหุน้กูแ้ปลงสภำพแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลง

สภำพ หรือแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สุดทำ้ย (แลว้แต่กรณี) 

พรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรแปลงสภำพถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไม่สำมำรถเพิก

ถอนกำรแปลงสภำพได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัท 

7.4.7 เมื่อพน้ก ำหนดวนัแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขของกำรแปลง

สภำพที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น และ/หรือ มิไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ แต่อย่ำงใดภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 7.2 และ 7.4 ใหถื้อว่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพนัน้ ๆ สิน้สภำพลง โดยไม่มี

กำรแปลงสภำพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะแปลงสภำพไม่ไดอ้ีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรไถ่ถอนหุน้กู้



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 26 

แปลงสภำพตำมที่ระบไุวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 7.4.5 โดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งคำ่เสียหำยใด 

ๆ ต่อบรษิัทและบรษิัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยที่เกิดขึน้จำกกำรดงักล่ำวทัง้สิน้ 

7.4.8 ในกรณีที่ไม่ใช่กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพส่งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบแทน

ใบหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่ประสงคจ์ะแปลงสภำพ บริษัทจะส่งหุน้กูแ้ปลง

สภำพใบใหม่ที่มีจ ำนวนหน่วยของหุน้กูแ้ปลงสภำพส่วนที่เหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว โดยทำง

ไปรษณียห์รือทำงไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) ไปยงัที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนง

ใชสิ้ทธิแปลงสภำพ ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัแปลงสภำพนัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภำพใบเก่ำ 

7.4.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่

ออกใหม่ส ำหรบักำรแปลงสภำพในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วัน นับตัง้แต่วันแปลงสภำพในแต่ละครัง้ นอกจำกนี ้

บริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ไดแ้ปลงสภำพนั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัท ใน

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรแปลงสภำพในครัง้นัน้ 

7.4.10 ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรแปลงสภำพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยที่

เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ไม่สำมำรถแปลงสภำพได ้ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่

ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

7.4.11 ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผู้

พิจำรณำขอ้ก ำหนดเงื่อนไขอื่นและรำยละเอียดอื่น ๆ หรือเหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่ ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลง ทัง้

ดำ้นรำคำแปลงสภำพและอตัรำกำรแปลงสภำพ ตำมวิธีกำรค ำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตกุำรณต์ำมที่ประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด ทัง้นี ้หำกมีกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งขอมติจำก

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบรษิัทจะน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตำมกฎระเบียบต่อไป 

7.5  การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

   ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถเลือกใหบ้รษิัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี  ้

(1) จดัท ำใบหุน้สำมญัที่ออกใหมจ่ำกกำรแปลงสภำพภำยใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิแปลงสภำพท่ีเก่ียวขอ้ง

และจดัส่งใบหุน้สำมญัใหแ้ก่ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีไดร้บัหุน้สำมญัจำกกำรแปลงสภำพ (ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ

จะไม่รบัผิดชอบในควำมสญูหำยหรือควำมเสียหำยใด ๆ  ที่อำจเกิดขึน้ในกรณีที่ใบหุน้สำมญัขำ้งตน้สญูหำยหรือ

เสียหำยหลังจำกที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภำพไดจ้ัดส่งใบหุ้นสำมัญดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพ ทำง

ไปรษณียห์รือทำงไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (แลว้แต่กรณี) ไปยังที่อยู่ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพระบุไวใ้นแบบ

แสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิแปลงสภำพโดยถกูตอ้งแลว้ อย่ำงไรก็ตำม ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพอำจตกลงกบัผูถื้อหุน้

กูแ้ปลงสภำพใหม้ำรบัใบหุน้สำมญัไปดว้ยตนเองก็ได)้ หรือ 

(2) ด ำเนินกำรฝำกหรือด ำเนินกำรให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ เก่ียวข้องฝำกหุ้นสำมัญดังกล่ำวไว้กับศูนย์รับฝำก

หลักทรพัยภ์ำยใน 7 (เจ็ด) วันนับจำกวันใชสิ้ทธิแปลงสภำพที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งชื่อของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ได้



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 27 

แปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจะตอ้งตรงกบัชื่อของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพที่ไดแ้ปลงสภำพ

ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยด์ังกล่ำวเท่ำนั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ

ด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีไดร้บักำรจดัสรรหุน้ ตำมส่วนที่ 1 ขอ้ 7.5 (1) แทน  

8. อื่นๆ 

8.1 บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ชีวำทยั จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ (ศูนย์

บำท) ในอตัรำส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ 1,000 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีรำยละเอียดในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

3.2 

8.2 ผูถื้อหุน้โปรดดรูำยละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุน้กูแ้ปลงสภำพ ใน (รำ่ง) ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้

ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) ที่แนบมำดว้ย 

8.3 รำยละเอียดผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั 

ส ำนกังำนใหญ่ชัน้ 3/1 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์ 

เลขที่ 175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ  

เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

8.4 แบบสรุปขอ้มลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet) ดงัรำยละเอียดในหนำ้ถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 28 

ส่วนที ่2 ข้อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ   

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท ชีวำทยั จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกัดตำมกฎหมำยเมื่อวนัที่ 13 มีนำคม 2551 

โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท เป็นกำรร่วมลงทุนระหว่ำง บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE Development Pte Ltd โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพยภ์ำยใตแ้นวคิดที่จะพัฒนำที่อยู่อำศัยที่มีคุณภำพและเพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของลกูคำ้ทกุระดบั   

พัฒนาการทีส่ าคัญ 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ปี 2551 

มีนำคม • บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตัง้บริษัท ชีวำทัย จ ำกัด 
ดว้ยทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท ในสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ตำมล ำดบั  

พฤษภำคม • บริษัทด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ลำ้นบำท เพื่อ
เป็นเงินทนุในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

กรกฎำคม  
 

• บริษัทเปิดตัวโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนพืน้ท่ีกรรมสิทธ์ิ ซึ่งเป็น
โครงกำรอำคำรสงูโครงกำรแรกของบริษัท โดยใชช้ื่อว่ำ “โครงกำรชีวำทยั รำชปรำรภ” ซึ่งเป็น
โครงกำรคอนโดมิเนียมสงู 26 ชัน้ จ ำนวน 325 หอ้ง บนถนนรำชปรำรภ  

พฤศจิกำยน • บรษิัทด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 100 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียน 200 ลำ้นบำท เพื่อ
เป็นเงินทนุในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บริษัทด ำเนินกำรจัดตัง้บริษัท ชีวำทัย ฮัพ ซูน จ ำกัด โดยเป็นกำรร่วมทุนกับบริษัท ยูไนเต็ด
มอเตอรเ์วิกส ์(สยำม) จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องกันกับบริษัทใน
สัดส่วนกำรถือหุน้เท่ำกันที่รอ้ยละ 50 โดยมีวัตถุประสงคเ์ริ่มแรกในกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่
อำศยัประเภทคอนโดมิเนียมในนำม "เดอะ สรุวงศ"์ 

• บรษิัทเปิดตวัโครงกำรเดอะ สรุวงศ ์ซึ่งเป็นโครงกำรอำคำรชดุคอนโดมิเนียมเพื่อที่อยูอ่ำศยั โดย
เป็นโครงกำรประเภทอำคำรเตีย้ (Low Rise) สงู 8 ชัน้  

ปี 2553 
พฤศจิกำยน  • บริษัทเปิดตัวโครงกำรชีวำทัย รำมค ำแหง เพิ่มอีกหนึ่งโครงกำร ใกล้กับทำงยกระดับ

รำมค ำแหง-พระรำมเกำ้ ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมสงู 33 ชัน้  

ปี 2554 

มิถนุำยน • ซือ้เงินลงทุนใน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ำกัด (“GETCO”) โดยบรษิัท
เขำ้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ประกอบธุรกิจบรหิำรจดักำรระบบบ ำบดัน ำ้เสีย  
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 29 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ปี 2555 

สิงหำคม • บรษิัทเริ่มพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ (Ready Built Factories) โดยเปิดตวัโครงกำร
แรกในนิคมอตุสำหกรรมอมตะ ซิตี ้โครงกำร 1 เฟส 1 จ ำนวน 5 ยนูิต 

ปี 2556 
มกรำคม • บรษิัทไดข้ำยเงินลงทนุใน บรษิัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ ำกดั (“GETCO”) ที่

ซือ้มำเมื่อวนัที่เดือนมิถุนำยน 2554 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ใหแ้ก่บริษัท 
ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกันกับบริษัทในรำคำ 
240.00 ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งของบรษิัท เพื่อมุ่งเนน้
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ส่งผลให้ GETCO เปล่ียนสถำนะจำกบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกนั 

มิถนุำยน • บรษิัทเขำ้รว่มเป็นสมำชิกสมำคมอำคำรชดุไทย เพื่อรบัทรำบข่ำวสำรและ ขอ้มลูที่ส  ำคญัของ
ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำนกำรอบรม สมัมนำ จดหมำยอิเล็กทรอนิคสต์่ำงๆ 

ตลุำคม  • บริษัทเขำ้ซือ้กิจกำรจำกบริษัท โรจนธ์ัช ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด พรอ้มเขำ้ด ำเนินกำรพัฒนำ
โครงกำร "ครอส พอยท"์ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำในทนัที ปรบัเปล่ียนชื่อ
เป็นแบรนดใ์หม่ชื่อ โครงกำรชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ ์และเปล่ียนชื่อบริษัท โรจนธ์ัช ดีเวลลอป
เมนท ์จ ำกัด เป็นบริษัท ชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกัด ถือหุน้โดยบริษัทในสัดส่วนรอ้ยละ 100 
โดยโครงกำรชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมสงู 26 ชัน้  

ธันวำคม • บรษิัทด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 200 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียน 240 ลำ้นบำท  

ปี 2557 
มิถนุำยน • บริษัทไดเ้ปิดตวัโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำ โครงกำร 1 เฟส 2 เพิ่มเติมอีกจ ำนวน 5 ยูนิต ในนิคม

อตุสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ 

ตลุำคม • บริษัทเปิดตวัโครงกำรฮอลลม์ำรค์ แจง้วัฒนะ ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมประเภทอำคำร
เตีย้ (Low Rise) สงู 8 ชัน้  

• บริษัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เขำ้ซือ้โครงกำรดีซิโอ (Dzio) จำกบรษิัท 
อรดำ จ ำกัด พรอ้มเขำ้ด ำเนินกำรพัฒนำที่ดินที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำต่อ และเปล่ียนชื่อเป็น
โครงกำรฮอลลม์ำรค์ งำมวงศว์ำน ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมประเภทอำคำรเตีย้ (Low 
Rise) สงู 8 ชัน้ จ ำนวน 4 อำคำร  

• บริษัทไดด้  ำเนินกำรซือ้ที่ดินเพิ่มเติมในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้ จงัหวดัระยอง จ ำนวน 13 
ไร ่เพื่อพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ โครงกำร 2 อีกจ ำนวน 4 ยนูิตเพิ่มเติม 

ปี 2558 
มกรำคม • บริษัทไดร้บั ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate Services) ส ำหรบัดำ้นระบบ

กำรควบคมุคณุภำพ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 30 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
กมุภำพนัธ ์ • บริษัทเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกหอกำรคำ้ไทย-องักฤษ โดยมีวัตถุประสงคก์ำรเขำ้ร่วมเพื่อเพิ่มช่อง

ทำงกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำกับสมำชิกรำยอื่นๆ ของหอกำรคำ้ไทย-
องักฤษ และเป็นกำรสรำ้งเครือข่ำยและพนัธมิตรทำงธุรกิจใหก้วำ้งขวำงมำกยิ่งขึน้ 

เมษำยน • บริษัทเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกหอกำรคำ้ไทย-เยอรมนั โดยมีวตัถุประสงคก์ำรเขำ้ร่วมเพื่อเพิ่มช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำกับสมำชิกรำยอื่นๆ ของหอกำรคำ้ไทย-
เยอรมนั และเป็นกำรสรำ้งเครือข่ำยและพนัธมิตรทำงธุรกิจใหก้วำ้งขวำงมำกยิ่งขึน้ 

• บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเปล่ียนชื่อบริษัทเป็น  บริษัท     ชี
วำทยั จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี  24 เมษำยน 2558 โดยเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้จำกหุน้
ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 1 บำท 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกจ ำนวน 240 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 580 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 340 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยแบ่งเป็นกำร
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE Development 
Pte Ltd จ ำนวน 108 ลำ้นหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1 บำท ส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้จ ำนวน 348 ลำ้นบำท และจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวจ ำนวน 232 ลำ้นหุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ของบริษัท วงเวินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000 ลำ้นบำท เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ 
ผูล้งทนุประเภทสถำบนัในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 

พฤษภำคม  • กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท วงเงินไม่เกิน 
2,000 ลำ้นบำท อำยไุม่เกิน 270 วนั เสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทนุไม่เกิน 10 รำย 

• บริษัทเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 1/2558 จ ำนวน 140,000 หุน้ อตัรำดอกเบีย้ 6.15% อำยุ 270 วนั 
ครบก ำหนดวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2559 

สิงหำคม • บริษัทไดร้บับัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน(BOI) เพื่อสนับสนุน
โครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำโครงกำร 1 เฟส 2 ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี ้บน
ถนนทำงหลวงหมำยเลข 331 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

กนัยำยน • บริษัทเปิดตัวโครงกำรชีวำทัย เรสซิเดนซ ์บำงโพ ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมอำคำรสูง 
(High Rise) สงู 24 ชัน้  

ตลุำคม • ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ ำนวน 232 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 580 ลำ้นบำท โดย
กำรตดัหุน้สำมญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน  232 ลำ้นหุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คงเหลือเป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 348 ลำ้นบำท 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกจ ำนวน 348 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 905 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 557 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยแบ่งเป็นกำร
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE Development 
Pte Ltd จ ำนวน 240 ลำ้นหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1 บำท และจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 31 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ดงักล่ำวจ ำนวน 317 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนเป็นครัง้
แรก 

ปี 2559 
กมุภำพนัธ ์ • บรษิัทลดทนุจดทะเบียน จ ำนวน 417 ลำ้นบำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 905 ลำ้นบำท โดยกำร

ตดัหุน้สำมญัที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน  417 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คงเหลือเป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 488 ลำ้นบำท 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกจ ำนวน 488 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 750 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 262 ลำ้นหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจ ำนวน 262 ลำ้นหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่
ประชำชนเป็นครัง้แรก 

มีนำคม • บริษัทเสนอขำยหุน้สำมญั IPO แก่ประชำชน จ ำนวน 262 ลำ้นหุน้ โดยเสนอขำยต่อประชำชน
ในรำคำ 1.60 บำท/หุน้ 

เมษำยน • บรษิัทจดทะเบียนเขำ้เป็นบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

• บรษิัทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 1/2559 จ ำนวน 70,000 หุน้ อตัรำดอกเบีย้ 4.60% อำย ุ2 
ปี ครบก ำหนดวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 

มิถนุำยน • บริษัทเขำ้ซือ้โครงกำร AQ ARIA จำกบริษัท เอคิว เอสเตท จ ำกัด(มหำชน) และเขำ้ด ำเนินกำร
พัฒนำโครงกำรต่อ และเปล่ียนชื่อเป็นโครงกำรชีวำทัย เรสซิเดนซ ์อโศก ซึ่งเป็นโครงกำร
คอนโดมิเนียมประเภทอำคำรสงู (High Rise) สงู 29 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร  

สิงหำคม  • บริษัทเปิดตวัโครงกำรชีวำทยั เพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมอำคำรสงู (High 
Rise) สงู 26 ชัน้  

กนัยำยน • บริษัทได้รับ  ISO 9001-2015 (Sales of Condominiums, Houses, Factories On Rent & 
Real Estate Services) ส ำหรบัดำ้นระบบกำรควบคมุคณุภำพ 

พฤศจิกำยน • บริษัทเปิดตัวโครงกำรบำ้นเดี่ยวและบำ้นแฝด ภำยใตช้ื่อโครงกำรชีวำรมย ์รงัสิต-ดอนเมือง 
จ ำนวน 81 ยนูิต  

• บริษัทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 2/2559 จ ำนวน 100,000 หุน้ อตัรำดอกเบีย้ 4.08% อำยุ 
1.5 ปี ครบก ำหนดวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 

ปี 2560 

เมษำยน  

 

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
1,500 ลำ้นบำท เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ 
ผูล้งทนุประเภทสถำบนัในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 32 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
พฤษภำคม • จดัตัง้บรษิัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั โดยเป็นกำรรว่มทนุกบัคณุขจติ ลว้นพิชญพ์งศ ์ซึ่งเป็นบคุคลที่ไม่

มีควำมเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัทในสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 70 โดยมีวตัถปุระสงคเ์ริ่มแรกในกำร
พฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัประเภททำวนโ์ฮม 

กรกฎำคม • บริษัทร่วมลงทุนในบริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกัด โดยเป็นกำรร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ 
บริษัท นำยณ ์เอสเตท จ ำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
ช.กำรช่ำงเรียลเอสเตท จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัทในสดัส่วนกำรถือ
หุน้รอ้ยละ 25 โดยมีวตัถปุระสงคเ์ริ่มแรกในกำรพฒันำโครงกำรที่อยู่ส  ำหรบัผูส้งูอำย ุระดบัพรี
เมี่ยม 

ปี 2561 

มกรำคม • TEE Development Pte Ltd ขำยหุน้ใหบ้ริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 11.73 ของ
จ ำนวนทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 

• บริษัทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 1/2561 จ ำนวน 498,500 หุน้ อตัรำดอกเบีย้ 6.25% อำยุ 
2 ปี ครบก ำหนดวนัท่ี 17 มกรำคม 2563 

เมษำยน • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มจ ำนวน 1,557,692,30 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 750,000,000 หุน้ คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 2,307,692,307 หุน้ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุและ
กำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีอนุมัติกำรออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท 
วัตถุประสงคเ์พื่อใชเ้สริมสภำพคล่อง เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดย
เฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผูล้งทนุประเภทสถำบนัในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 

พฤษภำคม • บริษัทเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม(Right Offering) ในอัตรำส่วน 1:1 รำคำ
เสนอขำยหุน้ละ 1.15 บำท บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุน้ไดท้ั้งสิน้ 467 ลำ้นหุน้ คิดเป็นมลูค่ำ 
537 ลำ้นบำท  

• บริษัทไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัครัง้ที่ 1  (CHEWA-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยจะไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำ 1:1 อำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ  1 ปี 6 เดือน รำคำใชสิ้ทธิ 1.75 บำท 

• จดทะเบียนเพิ่มทุนหุน้สำมัญที่ออกและช ำระแลว้ จ ำนวน 525,027,183 ลำ้นหุน้ มำจำกกำร
จ่ำยหุ้นปันผล จ ำนวน 57,691,379 ล้ำนหุ้น  และกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 
467,335,804 ลำ้นหุน้ คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียนออกและช ำระแลว้ จ ำนวน 1,275,027,183 
หุน้ 

กรกฏำคม • TEE Development Pte Ltd ขำยหุน้ทัง้หมดใหบ้ริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด ส่งผลใหบ้ริษัท ชำติชีวะ 
จ ำกดั ถือหุน้รวมรอ้ยละ 67.64 โดยโครงสรำ้งกำรบรหิำรยงัคงเดิม 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 33 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
กนัยำยน • บรษิัทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 2/2561 จ ำนวน 1.20 ลำ้นหุน้ อตัรำดอกเบีย้ 6% อำย ุ2 ปี 

ครบก ำหนดวนัท่ี 7 กนัยำยน 2563 

ตลุำคม • บริษัทเปิดตวัโครงกำรชีวำทยั เรสซิเดนท ์ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมอำคำรเตีย้ 
(Low Rise) สงู 8 ชัน้ จ ำนวน 130 ยนูิต 

ธันวำคม • บริษัทเปิดตวัโครงกำรฮอลล์มำรค์ จรญัฯ 13 ซึ่งเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมอำคำรเตีย้ (Low 
Rise) สงู 8 ชัน้ จ ำนวน 184 ยนูิต 

• บริษัทเปิดตวัโครงกำรทำวน์โฮม ภำยใตช้ื่อโครงกำรชีวำโฮม วงแหวน-ล ำลกูกำ จ ำนวน 274 ยู
นิต 

ปี 2562  

มีนำคม • บริษัทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 1/2562 จ ำนวน 486,000 หุน้ อตัรำดอกเบีย้ 5.90% อำยุ 
2 ปี ครบก ำหนดวนัท่ี 21 มีนำคม 2564 

เมษำยน • บริษัทเปิดตวัโครงกำรชีวำโฮม สขุสวสัดิ์-ประชำอุทิศ ทำวนโ์ฮม 2 ชัน้ จ ำนวนประมำณ 359 ยู
นิต 

• กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมตัิกำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูข้องบริษัท วงเงินหมนุเวียนรวมไม่เกิน 
4,500 ลำ้นบำท วัตถุประสงคเ์พื่อใชเ้สริมสภำพคล่อง เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันในประเทศ และ/หรือใน
ต่ำงประเทศ 

พฤษภำคม • บรษิัทเปิดตวัโครงกำรชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว - โชคชยั 4 คอนโดมิเนียมแบบอำคำรเตีย้ 
(Low Rise) 8 ชัน้ จ ำนวนหอ้ง 814 ยนูิต 

• บริษัท ชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ์ จ ำกัด ("ชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ์") บริษัทย่อยของบริษัทเขำ้ท ำ
สญัญำซือ้ขำยหุน้สำมญัของ บริษัท ไทยคอรป์ แคปปิตอล จ ำกัด ("ไทยคอรป์")ซึ่งเป็นบรษิัทท่ี
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรพัฒนำอสงัหำริมทรพัย ์จ ำนวน 1.35 ลำ้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยทัง้หมด ส่งผลใหไ้ทยคอรป์เป็นบรษิัทย่อยของชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์
และมีสภำพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2562 ไทยคอรป์ไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั           

สิงหำคม • บริษัทเปิดตวัโครงกำรชีวำทยั เกษตร-นวมินทร ์คอนโดมิเนียมแบบอำคำรสงู (High Rise) 25 
ชัน้ จ ำนวนหอ้ง 649 ยนูิต 

พฤศจิกำยน • บรษิัทเปิดตวัโครงกำรชีวำรมย ์นครอินทร ์บำ้นเดี่ยว 2 ชัน้ จ ำนวนประมำณ 139 ยนูิต 

• บริษัทเปิดตัวโครงกำรชีวำทัย ป่ินเกลำ้ คอนโดมิเนียมแบบอำคำรเตีย้ (Low Rise) 13 ชั้น 
จ ำนวนหอ้ง 593 ยนูิต 

• กำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของ บมจ. ชีวำทัย ครัง้ที่ 1 
(CHEWA-W1) 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 34 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
(บริษัทได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งที่  1 
(CHEWA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่  28 พฤษภำคม 2561 โดยมีก ำหนดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน วนัใชสิ้ทธิ วนัที่ 28 ธันวำคม 2561, วนัที่ 28 มิถุนำยน 2562 
เเละกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยในวนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1:1 ในรำคำ 1.75 
บำท) 

• ผลกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย มีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิ 700 หน่วย จ ำนวนหุน้ที่เกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิ 700 หุน้ ซึ่งบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้เมื่อวนัท่ี 4 ธันวำคม 
2562 จำกเดิม 1,275,027,183 บำทเป็น 1,275,027,883 บำท และ ตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยสั่งรบัหุน้เพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวำคม 2562 

ปี 2563  
มกรำคม • บริษัทออกหุน้กู ้ครัง้ที่ 1/2563 ประเภทไม่มีหลกัประกันและไม่ดอ้ยสิทธิ จ ำนวน 379,200 หุน้ 

อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบีย้คงที่ 6.75% ครบก ำหนดวนัท่ี 15 มกรำคม 2565 

• บรษิัทเปิดตวัโครงกำร ชีวำโฮม กรุงเทพ-ปทมุ ทำวนโ์ฮม 2 ชัน้ จ ำนวน 333 ยนูิต 

กรกฎำคม • ออกหุน้กู ้จ ำนวน 2 ชดุ  
o ครัง้ที่ 2/2563 ชุดที่ 1 หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกันแลไม่ดอ้ยสิทธิ จ ำนวน 250,000 

หุน้ อำย ุ1 อตัรำดอกเบีย้คงที่ 7.50% ต่อปี ครบก ำหนดวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2564. 
o ครัง้ที่ 2/2563 ชุดที่ 2 หุน้กูป้ระเภทมีหลักประกันและไม่ดอ้ยสิทธิ จ ำนวน 667,500 

หุน้ อำย ุ2 ปี อตัรำดอกเบีย้คงที่ 7% ครบก ำหนดวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2565 

• บริษัทเปิดตัวโครงกำร ชีวำโฮม รังสิต-ปทุม ทำวน์โฮม 2 ชั้น บำ้นแฝด และอำคำรพำณิชย ์
จ ำนวน 385 ยนูิต 

สิงหำคม • บริษัท ไดร้บัใบรบัรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001: 2015 ส ำหรบักำรขำยคอนโดมิเนียม
บำ้นและบรกิำรอสงัหำรมิทรพัยก์ำรเช่ำโรงงำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิต 

• บริษัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกับทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยสิ์ทธิกำรเช่ำ 
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขำยที่ดินพรอ้มอำคำรโรงงำนในรำคำ 460 ลำ้น
บำท 

กนัยำยน • บรษิัทไดร้บัใบรบัรองคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 4001:2015 ส ำหรบักำรขำยคอนโดมิเนียม 

ปี 2564  

กมุภำพนัธ ์ • บริษัทเริ่มก่อสร้ำงโครงกำรชีวำทัย ฮอลล์มำร์ค ลำดพร้ำว -โชคชัย 4 โครงกำรอำคำรชุด
คอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่อำศยั ประเภทอำคำรเตีย้ (Low Rise) สงู 8 ชัน้ 

• บรษิัทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ครัง้ที่ 1/2564 จ ำนวน 316,200 หุน้ อตัรำดอกเบีย้ 7.25% อำย ุ2 
ปี ครบก ำหนดวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ ์2566 

กรกฎำคม • ออกหุน้กูร้ะยะยำว จ ำนวน 2 ชุดุ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 35 

เดือน/ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 o ชุุดท่่ี 2 หุ้นกู้ระยะยำว ประเภท II/HWN ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ ำนวน 

350,000 หุ้น อำยุุ 2 ปี มูลค่ำ 350,000,000 บำท อัตรำดอกเบีย้ คงท่่ี 7.50% ต่อปี 
ครบก ำหนดวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2566 

o ชุุดท่่ี 3 หุ้นกู้ระยะยำว ประเภท PP10 ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ ำนวน 
200,000 หุน้ อำยุุ 2 ปี 6 เดือน มูลค่ำ 200,000,000 บำท อัตรำดอกเบีย้คงที่ 7.5% 
ครบก ำหนดวนัท่ี 30 มกรำคม 2567 

ธันวำคม • ออกหุน้กูร้ะยะยำว จ ำนวน 1 ชุดุ 
ชดุที่ 4 หุน้กูร้ะยะยำว ประเภท II/HWN  ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ
ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน จ ำนวน 400,000 หุน้ อำยุ 2 ปี มลูค่ำ 
400,000,000 บำท อตัรำดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 7.25ต่อปี ช ำระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดือน ครบก ำหนด
วนัท่ี 24 ธันวำคม 2566 

• บริษัทเปิดตวัธุรกิจตลำดที่อยู่อำศยัมือสองในนำม “CHEWA RENUE” เพรำะเล็งเห็นโอกำสใน
ธุรกิจตลำดที่อยู่อำศยับำ้นมือสองที่ไดร้บัควำมนิยมมำกขึน้เพื่อน ำมำตอ่ยอดจำกธุรกิจเดิม ดว้ย
จุดขำยที่ส  ำคญัของตลำดที่อยู่อำศยัมือสองคือ “ท ำเล” และ “ขนำด” ที่เขำ้มำตอบโจทยว์ิถีกำร
ด ำรงชีวิตแบบ new normal  

 

1.2 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการ 

บริษัท ชีวำทยั จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจพฒันำ

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยั  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อทีอ่ยู่อาศัย 

 บรษิัทจะมุ่งเนน้กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อจดัจ ำหน่ำย โดยใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลือกท ำเลที่ตัง้ของโครงกำร 

ในเขตกรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑล หรือเขตชุมชนที่มีศกัยภำพและมีกำรคมนำคมสะดวก โดยจะเนน้ท ำเลที่อยู่ในแนว

ถนนสำยหลกั สะดวกต่อกำรเดินทำง ใกลท้ำงด่วน หรือตำมแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต และ

ยงัมุ่งเนน้ท ำเลที่มีสภำพแวดลอ้มของชมุชนท่ีดี มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรอบดำ้นอย่ำงครบครนั เพื่อสรำ้งทำงเลือกใหม่ใหแ้ก่ผู้

ที่ตอ้งกำรใชช้ีวิตอยู่ในสภำพแวดลอ้มที่ดี มีควำมปลอดภยั และสะดวกต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   

 ปัจจุบนัมีบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มทุน อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรงำนของบริษัท ชีวำทยั จ ำกัด (มหำชน) ที่ประกอบธุรกิจ

พฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยั คือ บรษิัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั (“ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ”์) บรษิัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกัด 

(“ชีวำ ฮำรท์) บริษัท ชีวำทยั ฮพั ซูน จ ำกัด (“ชีวำทยั ฮพั ซูน”) และส ำหรบับริษัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกัด ประกอบธุรกิจ

พฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภท โฮมออฟฟิศ ทัง้นีบ้รษิัทไดร้ว่มทนุกบั บรษิัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั อีกดว้ย 

1. พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม 

 บรษิัทเริ่มตน้ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัยม์ำจำกกำรพฒันำโครงกำรคอนโดมีเนียมเพื่อจ ำหน่ำย ซึ่งพฒันำทัง้

ลักษณะอำคำรสูง (High Rise) และอำคำรเตีย้ (Low Rise) โดยมีแนวคิดในกำรออกแบบโครงกำรที่แตกต่ำงกันไป  โดย



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 36 

พิจำรณำจำกหลำยปัจจยัที่ส  ำคญัโดยเฉพำะลกัษณะและควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของโครงกำรนัน้ๆ อีกทัง้ยงั

ค ำนึงถึงกำรใชป้ระโยชนจ์ำกพืน้ที่ใชส้อยของหอ้งชุดไดอ้ย่ำงสงูสดุ รวมถึงกำรเลือกใชเ้ครื่องตกแต่งหรือเฟอรน์ิเจอร ์เครื่อง

สขุภณัฑ ์และวสัดตุ่ำงๆ ท่ีมีคณุภำพเหนือมำตรฐำน ทัง้นีบ้รษิัทมีผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพและหลำกหลำยที่ครอบคลมุทกุระดบั

รำคำ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคตำมลกัษณะเฉพำะตวัของรูปแบบกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

 

โครงการคอนโดมีเนียมของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ ์ได้ดังนี ้

 

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ ์ 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : คอนโดมีเนียม ระดบั Luxury 

 

โครงการชีวาทัย  

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : คอนโดมีเนียม High rise 

 

โครงการชีวาทัย ฮอลลม์ารค์ 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : คอนโดมีเนียม Low rise 

 

รำยละเอียดโครงกำรคอนโดมีเนยีม ณ 30 กนัยำยน 2565 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ ชีวำทยั รำชปรำรภ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนรำชปรำรภ แขวงมกักะสนั เขตรำชเทวี 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 2-0-90 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 17,093 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 26 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร 

( High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,350 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 325 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

100% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ เดอะ สรุวงศ ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั  

ทีต่ั้งโครงการ ถนนสรุวงศ ์แขวงสี่พระยำ เขตบำงรกั จงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 0-2-40 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 2,774 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( 

Low Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 350 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 52 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

100% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั รำมค ำแหง 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำง-กะปิ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 3-3-32 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 17,054 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 33 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร 

(High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,100 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 535 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

100% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  

ทีต่ั้งโครงการ ถนนประชำรำษฎรส์ำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 1-3-12.5 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 10,353 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 26 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร 

(High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 279 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

100% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ แจง้วฒันะ 

ฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนปำกเกรด็-แจง้วฒันะ 17 ต ำบลปำก-เกรด็ 

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

พืน้ทีโ่ครงการ 3-1-75 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 13,193 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 2 อำคำร ( 

Low Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 780 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 427 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

100% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ งำมวงศว์ำน 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั  

ทีต่ั้งโครงการ ซอยดวงมณี ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นนทบรุ ี

พืน้ทีโ่ครงการ 7-0-70.5 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 23,265 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 4 อำคำร ( 

Low Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,200 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 792 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

100% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั เรสซิเดนซ ์บำงโพ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนประชำรำษฎรส์ำย 2 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 1-1-94.3 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 2,364 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 24 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( 

High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,050 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 172 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

100% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ ชีวำทยั เพชรเกษม 27 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจริญ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 4-0-36 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 17,989 ตร.ม. 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 26 ชัน้ จ ำนวน 1 

อำคำร ( High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,564 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 638 ยนูิต และรำ้นคำ้ 14 รำ้นคำ้ 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

100% 

ความคืบหน้าการขาย 96% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

98.43% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั เรสซิเดนซ ์อโศก 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมกักะสนั เขตรำชเทวี 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 1-2-66 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 9,477.65 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 30 ชัน้ จ ำนวน 1 

อำคำร ( High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,835 ลำ้นบำท 

จ านวนห้องพัก 315 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

100% 

ความคืบหน้าการขาย 96% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

95.56% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 41 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญัฯ 13 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนจรญัสนิทวงศ ์13 แขวงวดัทำ่พระ เขตบำงกอก

ใหญ่ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 1 – 1 – 76 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 5,201.31 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( 

Low Rise ) 

มูลค่าโครงการ

โดยประมาณ 

430 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต 184 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 
100% 

ความคืบหน้าการขาย 74% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

72.83% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั เรสซิเดนซ ์ทองหล่อ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 1 – 0 – 89 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 5,439.48 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( 

Low Rise ) 

มูลค่าโครงการ

โดยประมาณ 

1,077 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต 130 ยนูิต 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

100% 

ความคืบหน้าการขาย 31% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 
29.23% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั เกษตร-นวมินทร ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนประเสริฐมนกูิจ แขวงเสนำนคิม เขตจตจุกัร 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 5 – 0 – 44 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 19,223.07 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 25 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( 

High Rise ) 

มูลค่าโครงการ

โดยประมาณ 

1,700 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 649 ยนูิต และรำ้นคำ้

จ ำนวน 5 รำ้นคำ้ 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 
100% 

ความคืบหน้าการขาย 45% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

44.95% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว-โชคชยั 4 เฟส 1-2 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนสงัคมสงเครำะห ์แขวงสะพำนสอง เขตวงั

ทองหลำง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 8 – 3 – 58 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 27,323 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ มี 2 เฟส ( Low Rise ) 

เฟส 1 อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 2 

อำคำร  

เฟส 2 อำคำรพกัอำศยั ขนำด 8 ชัน้ จ ำนวน 2 

อำคำร และขนำด 4 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร  

มูลค่าโครงการ

โดยประมาณ 
เฟส 1 1,100 ลำ้นบำท 

เฟส 2    994 ลำ้นบำท 

รวม    3,094 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต เฟส 1 หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 434 ยนูิตและรำ้นคำ้ 

จ ำนวน 1 รำ้นคำ้ 

เฟส 2 หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 380 ยนูิตและรำ้นคำ้ 

จ ำนวน 1 รำ้นคำ้ 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 43 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 
เฟส 1  100% 

เฟส 2  อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง 

คำดวำ่จะแลว้เสรจ็ไตรมำสที่ 3-4 ปี 2565 

ความคืบหน้าการขาย เฟส 1 69%  

เฟส 2  41% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

เฟส 1 66.82% 

ช่ือโครงการ ชีวำทยั ป่ินเกลำ้ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนอรุณอมรินทร ์แขวงบำงยี่ขนั เขตบำงพลดั 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 4 – 0 – 72 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 17,859 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ อำคำรพกัอำศยั ขนำด 13 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร ( 

High Rise ) 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,587 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต หอ้งพกัอำศยั จ ำนวน 588 ยนูิต และรำ้นคำ้

จ ำนวน 5 รำ้นคำ้ 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 

เร่ิมก่อสรำ้ง ในไตรมำส 4 ปี 2563 

คำดวำ่จะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ไตรมำส 3 ปี 2565 

ความคืบหน้าการขาย 70% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้ว

ของมูลค่าโครงการ 

0% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาโครงการลักษณะแนวราบหรือบ้านพักอาศัย 

บรษิัท ไดพ้ฒันำโครงกำรแนวรำบเพื่อจ ำหน่ำยหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ บำ้นเดี่ยว  (Single House) บำ้นแฝด  (Semi 

Detached House) และทำวนโ์ฮม (Townhome) บนท ำเลศกัยภำพที่รำยลอ้มดว้ยสำธำรณูปโภคครบครนั เพื่อตอบโจทยท์ุก

ควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้ บรษิัทมีนโยบำยขำยบำ้นพรอ้มที่ดินจดัสรร โดยบำ้นตอ้งสรำ้งเสรจ็ก่อนกำรเปิดขำย เพื่อใหล้กูคำ้

ไดเ้ห็นบำ้นจริงพรอ้มอยู่ หรืออำจอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง เพื่อให้ลูกคำ้มีควำมมั่นใจว่ำบำ้นจะสรำ้งเสร็จตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ริ่มบุกตลำดแนวรำบเมื่อปี 2559 ซึ่งเปิดโครงกำรบำ้นเดี่ยวและบำ้นแฝดโครงกำรแรก คือ โครงกำรชีวำ

รมย ์รงัสิต-ดอนเมือง ปัจจุบนัปิดกำรขำยแลว้ ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งมั่นพฒันำโครงกำรแนวรำบอย่ำงต่อเนื่อง  โดยไดข้ยำยกำรพฒันำ

โครงกำรไปยงัประเภท     โฮมออฟฟิศ เพื่อจ ำหน่ำย พฒันำโดยบริษัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก็เป็นอีก

หน่ึงโครงกำรท่ีเพิ่มในไลนก์ลุ่มผลิตภณัฑแ์นวรำบใหค้รบคลมุทกุเซ็กเมนต ์เพื่อตอบสนองลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำยแบบครบวงจร 

โครงกำรแนวรำบของบรษิัทและบรษิัทย่อย สำมำรถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ ์ไดด้งันี ้

 

โครงการ ชีวาวัลย ์

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : บำ้นเดี่ยว แบบ Luxury 

ระดบัรำคำ : 20 – 40 ลำ้นบำท 

 

โครงการ ชีวารมย ์

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : บำ้นเดี่ยว แบบ HIGH-END 

ระดบัรำคำ : 8 - 18 ลำ้นบำท 

ช่ือโครงการ Otium Phuket 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั 

ทีต่ั้งโครงการ ต ำบลกมลำ อ ำเภอกระทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

พืน้ทีโ่ครงการ 50 – 2 – 75 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 26,256 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ Senior Living Village  

มูลค่าโครงการ

โดยประมาณ 

4,408 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต อยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ 

ความคืบหน้าของการ

ก่อสร้าง 
แบ่งกำรก่อสรำ้ง เป็น 2 เฟส 

คำดวำ่เริ่มก่อสรำ้ง เฟส 1 ไตรมำส 4 ปี 

2563  

คำดวำ่จะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ไตรมำส 1 ปี 

2566 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 45 

 

โครงการ ชีวา ฮารท์ 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : ทำวนโ์ฮม แบบ HIGH-END 

ระดบัรำคำ : 12 - 30 ลำ้นบำท 

 

โครงการ ชีวาโฮม 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : ทำวนโ์ฮม 

ระดบัรำคำ : 2 –  5 ลำ้นบำท 

 

โครงการชีวา บซิ โฮม 

รูปแบบผลิตภณัฑ ์ : โฮมออฟฟิศ 

ระดบัรำคำ : 5 –  7 ลำ้นบำท 

โครงกำรแนวรำบสำมำรถสรุปรำยละเอียดได ้ดงันี ้  

รายละเอียดโครงการแนวราบ ณ วันที ่30 กันยายน 2565 สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ช่ือโครงการ ชีวำรมย ์รงัสิต-ดอนเมือง 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนรงัสิต-นครนำยก ต ำบล

ประชำธิปัตย ์อ ำเภอธัญบรุี จงัหวดั

ปทมุธำน ี

พืน้ทีโ่ครงการ 15-1-76 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 3,648.15 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ บำ้นเดี่ยว และ บำ้นแฝด 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 475 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต บำ้นเดี่ยว จ ำนวน 15 หลงั  

บำ้นแฝด  จ ำนวน 66 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 100% 

ความคืบหน้าการขาย 100% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

100% 



                                                                                                                          บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ ชีวำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร  

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนพุทธมณฑลสำย 1 แขวงบำง

ร ะ ม ำ ด  เ ข ต ต ลิ่ ง ชั น  จั ง ห วั ด

กรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 26 – 3 – 20 ไร ่

พืน้ทีข่าย 26,000 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ บำ้นเดี่ยว 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,539 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต 52 หลงั  

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 75%  

ความคืบหน้าการขาย 29%  

มูลค่าที่โอนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

26.92% 

ช่ือโครงการ ชีวำโฮม วงแหวน-ล ำลกูกำ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนไสวประชำรำษฎร ์คลอง 4 

ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลกูกำ 

จงัหวดัปทมุธำน ี

พืน้ทีโ่ครงการ 32 – 0 – 67 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 34,717 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ ทำวนโ์ฮม 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 965 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต ทำวนโ์ฮม จ ำนวน 271 หลงั 

อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 3 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 60%  

ความคืบหน้าการขาย 41% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 
40.88% 
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ช่ือโครงการ ชีวำโฮม ประชำอทุิศ - สขุสวสัดิ ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนประชำอทุิศ 90 ต ำบลบำ้นสวน 

อ ำเภอพระสมทุรเจดีย ์จังหวดั

สมทุรปรำกำร 

พืน้ทีโ่ครงการ 31 – 2 – 87 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 38,852 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ ทำวนโ์ฮม 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 890 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต ทำวนโ์ฮม จ ำนวน 359 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 60%  

ความคืบหน้าการขาย 36% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

36.21% 

ช่ือโครงการ ชีวำรมย ์นครอินทร ์

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนนครอินทร ์ต ำบลบำงขนนุ 

อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบรุี 

พืน้ทีโ่ครงการ 40 – 3 - 43 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 37,714 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ บำ้นเดี่ยว  

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,593 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต 139 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 51% 

ความคืบหน้าการขาย 35%  

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

29.50%  
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ช่ือโครงการ ชีวำ บิซ โฮม เอกชยั-บำงบอน 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 

ทีต่ั้งโครงการ ถนนเอกชยั แขวงคลองบำงบอน 

เขตบำงบอน จงัหวดักรุงเทพฯ 

พืน้ทีโ่ครงการ 16-1-99 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 15,927 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ โฮมออฟฟิศ   

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 765 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต 120 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 70% 

ความคืบหน้าการขาย 33%  

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

26.67%  

ช่ือโครงการ ชีวำโฮม กรุงเทพ-ปทมุ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั  จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ต ำบลบำงเดื่อ อ ำเภอเมืองปทมุธำนี 

จงัหวดัปทมุธำนี  

พืน้ทีโ่ครงการ 32-1-19 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 30,123 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ ทำวนโ์ฮม  

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 903 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต ทำวนโ์ฮม จ ำนวน 333 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 37%  

ความคืบหน้าการขาย 24% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 
24% 
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ช่ือโครงการ ชีวำโฮม รงัสิต-ปทมุ 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำทยั  จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ั้งโครงการ ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมือง

ปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี  

พืน้ทีโ่ครงการ 40-3-59 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 36,775 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ ทำวนโ์ฮม บำ้นแฝด และอำคำร

พำณิชย ์

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,093 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต ทำวนโ์ฮม จ ำนวน 329 หลงั 

บำ้นแฝด จ ำนวน 40 หลงั 

อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 16 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 37% 

ความคืบหน้าการขาย 12% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

11.43% 

ช่ือโครงการ ฮำรท์ สขุมุวิท 36 

ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั  

ทีต่ั้งโครงการ ถนนสขุมุวิท ซอยสขุมุวิท 36 แขวง

คลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดั

กรุงเทพมหำนคร 

พืน้ทีโ่ครงการ 0 – 3 – 70 ไร่ 

พืน้ทีข่าย 2,777 ตร.ม 

ชนิดของโครงการ ทำวนโ์ฮม 

มูลค่าโครงการโดยประมาณ 270 ลำ้นบำท 

จ านวนยูนิต 9 หลงั 

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง 88% 

ความคืบหน้าการขาย 0% 

มูลค่าทีโ่อนกรรมสิทธิแล้วของ

มูลค่าโครงการ 

0%       
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1.3 CHEWA RENUE 

  CHEWA Renue เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเพิ่มรำยไดอ้ีกทำงใหก้ับบริษัท เนื่องจำกบริษัทไดเ้ล็งเห็นโอกำส ตลำดที่อยู่

อำศยัมือสองที่ไดร้บัควำมนิยมมำกขึน้ สวนทำงกบัอสงัหำรมิทรพัยม์ือหนึ่ง ดว้ยจดุขำยที่ส  ำคญัของตลำดที่อยู่อำศยัมือสองคอื 

“ท ำเล” “รำคำ” และ “ควำมคุม้ค่ำ” ที่เขำ้มำตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคที่ไดร้บัผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งท ำให้

ผูบ้ริโภคมีก ำลงัซือ้ที่ลดลง ตอ้งใชจ้่ำยอย่ำงระมดัระวงั คิดไตร่ตรองมำกขึน้ ตลอดจนเกณฑก์ำรปล่อยสินเชื่อจำกธนำคำรท่ีมี

ควำมเขม้งวดมำกขึน้ ท ำใหผู้บ้ริโภคมองหำบำ้นที่รำคำถกูมำกขึน้ ที่อยู่อำศยัมือสองหรือบำ้นมือสองจึงเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงที่

ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในยคุนี ้ดว้ยเรื่องรำคำ รวมถึงท ำเลที่ยงัเป็นท่ีตอ้งกำร เนื่องจำกมีรำคำถกูกวำ่ที่อยูอ่ำศยัใหม่ถงึ 10-30% ซึ่ง

ตอบโจทยส์ ำหรบัผูบ้ริโภคที่มีก ำลงัซือ้ไม่มำก อีกทัง้รำคำอยู่ในช่องว่ำงทำงกำรตลำด ที่อยู่อำศยัมือหน่ึงอำจจะไม่สำมำรถท ำ

รำคำกบัสเปควสัด ุขนำดพืน้ท่ีใชส้อย พืน้ท่ีดิน รวมถึงท ำเลไดเ้ปรียบเมื่อเทียบกบัตน้ทนุท่ีดินและค่ำก่อสรำ้งที่สงูขึน้ทกุปี 

  โดยรูปแบบของธุรกิจจะเป็นกำรประมูลทรพัยจ์ำกธนำคำร บริษัทบริหำรสินทรพัย ์หรือกรมบงัคบัคดี ประเภทที่อยู่

อำศยั แลว้น ำไปปรบัปรุงและจ ำหน่ำย พรอ้มบรกิำรใหค้  ำปรกึษำยื่นกูจ้นถึงกระบวนกำรโอนกรรมสิทธ์ิ โดยเนน้แนวคิด “เพ่ือส่ง

มอบประสบกำรณข์องที่อยู่อำศยัมือสองที่ดีกว่ำ” โดยนอกจำกมีควำมเชี่ยวชำญดำ้นคุณภำพของกำรก่อสรำ้งและดแูลลกูคำ้ 

จำกทีมงำนชีวำแครอ์ยู่แลว้ ยงัเพิ่มแผนกำรตลำดและปรบักลยทุธเ์พื่อเขำ้ถึงตลำดที่อยู่อำศยัมือสองใหม้ำกขึน้ โดยคำดหวงัว่ำ

จะไดร้บัควำมสนใจจำกกลุ่มเป้ำหมำยและสรำ้งกระแสในตลำดที่อยู่อำศยัมือสองไดเ้ป็นอย่ำงดี 

  ทั้งนีบ้ริษัทไดเ้ริ่มศึกษำขอ้มูลควำมเป็นไปไดท้ำงตลำดและกำรเงิน ตลอดจนถึงขอ้กฎหมำยตั้งแต่ปลำยปี 2564 

รวมถึงกำรรวบรวมขอ้มลูทรพัย ์ที่จะเริ่มเขำ้ประมลูในปี 2565 ตลำดที่อยู่อำศยัมือสองเป็นตลำดที่มีควำมส ำคัญและไม่ควร

มองขำ้ม จำกกำรติดตำมภำพรวมสถำนกำรณต์ลำดที่อยู่อำศยัมือสองทั่วประเทศช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำมีจ ำนวนหน่วยที่ประกำศ

ขำยเฉล่ียเดือนละกว่ำ 100,000 หน่วย มลูค่ำที่ประกำศขำยเฉล่ียเดือนละกว่ำ 800,000 ลำ้นบำท ซึ่งมีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้เป็น

ระยะ ประกอบกับมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจที่น่ำจะเริ่มมีกำรฟ้ืนตวัมำกขึน้ หลังจำกที่ประเทศตอ้งฝ่ำวิกฤติโควิด –19 มำ

มำกกว่ำ 2 ปี ตอนนี ้มีกำรรับวัคซีนและสถำนกำรณ์กำรระบำดเริ่มดีขึ ้นพร้อมมีปัจจัยบวกจำกกำรเปิดประเทศและมี

นกัท่องเที่ยวเขำ้มำมำกขึน้ ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจที่ฟ้ืนตวั รวมถึงกลุ่มคนที่อยำกมีบำ้นท่ีมีพืน้ท่ีมำกกว่ำที่อยู่อำศยัเดิมของกลุ่ม

ที่ยงัมีก ำลงัซือ้  ชีวำ รีนิว จึงเป็นอีกหน่ึงทำงเลือกใหก้บักลุ่มลกูคำ้ที่หำที่อยู่อำศยัที่คุม้ค่ำ 

1.4 การตลาดและการแข่งขนั 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทตระหนกัถึงควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยเป็นส ำคญั ซึ่งไม่เพียงแต่ก ำหนดกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยเพียง

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น เนื่องจำกแต่ละโครงกำรมีเอกลักษณท์ี่แตกต่ำงกันออกไปตำมท ำเลที่ตัง้ และฟังกช์ั่นกำรใชง้ำน ซึ่ง

น ำไปสู่กำรก ำหนดรำคำใหส้อดคลอ้งกับกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรนัน้ๆ ทั้งนี ้บริษัทไดศ้ึกษำควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคที่

เปล่ียนแปลงไปตำมยคุสมยัและติดตำมควำมนิยมอย่ำงใกลช้ิด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้ไดอ้ย่ำงลงตวัที่สดุ 

ซึ่งอยู่ภำยใตค้วำมสะดวกสบำยและคณุภำพท่ีคุม้ค่ำ  
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กลยุทธก์ารตลาด 

 กลยทุธด์ำ้นท ำเลที่ตัง้ 

กำรสรรหำที่ดินหรือท ำเลที่ตัง้ เพื่อพฒันำโครงกำรแต่ละโครงกำรนัน้ บรษิัทใหค้วำมส ำคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ  โดยมีกำร

ออกส ำรวจโครงกำรย่ำนนัน้ เพื่อศึกษำสภำวะตลำดและควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอย่ำงละเอียด เนน้ท ำเลที่มีศกัยภำพใกล้

แหล่งชุมชนุ มีเสน้ทำงคมนำคมที่สะดวก ใกลท้ำงด่วน และตำมแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในเขตกรุงเทพมหำนครและ

เขตปริมณฑลทัง้ปัจจุบนัและเสน้ทำงในอนำคต นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรพิจำรณำครอบคลุมไปถึงสภำพแวดลอ้มในชมุชนและ

ระบบรกัษำควำมปลอดภยัสงูสดุ เพื่อใหล้กูคำ้หรือผูอ้ยู่อำศยัที่ไดต้ดัสินใจซือ้หรือลงทนุในโครงกำรของบรษิัทมีสภำพแวดลอ้ม

และคณุภำพชีวิตที่ดียิ่งขึน้ 

 กลยทุธด์ำ้นผลิตภณัฑ ์

บริษัทมีแนวควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำรที่แตกต่ำงกันไป โดยพิจำรณำจำกปัจจยัหลำยประกำรใหส้อดคลอ้ง

กับทุกๆขบวนกำร เริ่มตัง้แต่ท ำเลที่ตัง้ ขอ้มลูอำ้งอิงจำกกำรขำยและกำรตลำด โดยเฉพำะลกัษณะโครงกำร จ ำนวนยูนิต เพื่อ

ก ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของโครงกำรนัน้ๆ ทัง้นีบ้รษิัท ยงัน ำเทคโนโลยีที่มีฟังกช์ั่นกำรใช้

งำนที่หลำกหลำยเขำ้มำมีส่วนช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและรกัษำควำมปลอดภยัใหร้ดักุมมำกยิ่งขึน้ รวมถึงกำรเลือกใชเ้ครื่อง

ตกแต่งหรือเฟอรน์ิเจอร ์ท่ีมีคุณภำพเหนือมำตรฐำน นอกจำกนีบ้ริษัทยังไดม้ีกำรออกแบบผังโครงกำรโดยค ำนึงถึงกำรใช้

ประโยชนส์งูสดุจำกกำรใชพ้ืน้ท่ีส่วนกลำง ใหผู้พ้กัอำศยัสำมำรถใชง้ำนและพกัผ่อนไดจ้รงิเพื่อสรำ้งบรรยำกำศที่ดีรอบโครงกำร  

กำรส่งมอบสินคำ้ไดต้รงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

บรษิัทมุ่งมั่นพฒันำโครงกำรใหแ้ลว้เสรจ็ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อส่งมอบสินคำ้ ดว้ยคณุภำพท่ีอยู่เหนือควำม

พึงพอใจของลกูคำ้ ทัง้นี ้บรษิัทมีควำมประสงคท์ี่จะสรำ้งควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือใหก้บัแบรนดข์องบรษิัท จึงเล็งเห็นวำ่

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำรทุกโครงกำรที่ก ำลงัก่อสรำ้งเป็นส่ิงส ำคญั จึงไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนควำมคืบหนำ้ของ

โครงกำรเป็นระยะๆ ผ่ำนทำง www.chewathai.com เพื่อให้ลูกคำ้ไดต้ิดตำมและใช้เป็นขอ้มูลช่วยในกำรตัดสินใจซือ้หรือ

คำดกำรณก์ำรส่งมอบสินคำ้ไดต้รงตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้ 

กำรใหบ้รกิำรและกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคำ้ 

 บรษิัทมีกำรบรหิำรจดักำรสินคำ้และกำรบรกิำรลกูคำ้อย่ำงมีมำตรฐำนและมีจรยิธรรมภำยใตก้ำรด ำเนินงำน ดงันี ้ 

- มุ่งมั่นที่จะพฒันำสินคำ้เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และส่งมอบสินคำ้ดว้ยคุณภำพภำยใตเ้งื่อนไขที่เป็น

ธรรม 

- กำรใหบ้ริกำรขอ้มูลเก่ียวกับสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ไดถู้กตอ้งและครบถว้น เพื่อใหลู้กคำ้มีขอ้มูลเพียงพอต่อกำร

ตดัสินใจ เช่น ขอ้มลูรำยละเอียดโครงกำร ขอ้มลูดำ้นสินเชื่อ ขอ้มลูกำรบริกำรตรวจเช็คคุณภำพหอ้ง เป็นตน้ ซึ่งกำร

ให้ข้อมูลต่ำงๆ ตอ้งไม่กล่ำวหรือส่ือสำรช่องทำงอื่นๆ เกินควำมเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกคำ้เกิดควำมเขำ้ใจผิด

เก่ียวกับเงื่อนไขต่ำงๆ ของสินคำ้และบริกำร ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรใหบ้ริกำรแบบ Service mind เพื่อลดขอ้รอ้งเรียนจำก

ลกูคำ้ใหไ้ดม้ำกที่สดุ 
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- บรษิัทมีช่องทำงใหล้กูคำ้แจง้ถึงขอ้เสนอแนะ ปัญหำ และขอ้รอ้งเรียน เก่ียวกบัสินคำ้หรือกำรใหบ้รกิำรท่ีไม่เหมำะสม 

เพื่อที่บริษัทจะไดป้รบัปรุงหรือแกไ้ขปัญหำใหก้ับลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และยงัน ำขอ้เสนอแนะไปพฒันำสินคำ้และ

กำรใหบ้รกิำรต่อไปในอนำคต 

- บรษิัทมีกำรจดัตัง้ ฝ่ำยชีวำแคร ์เพื่อใหบ้รกิำรลกูคำ้หลงักำรขำย โดยมีช่องทำงในกำรแจง้ซ่อม ปรกึษำงำนซ่อม และ

ติดตำมงำนซ่อม ใหก้บัลกูบำ้นชีวำทยั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเรว็ในกำรติดตำมงำน 

- บริษัทจัดตัง้โครงกำร ชีวำทัย โซไซตี ้วีซ่ำ ออลลสมำรท์ เพย ์มอบสิทธิพิเศษใหส้ ำหรบัลูกคำ้ชีวำทัยเท่ำนั้น อำทิ 

ส่วนลดพิเศษจำกรำ้นอำหำร สถำบันเสริมควำมงำม รำ้นคำ้ชั้นน ำ กำรจอง/เช่ำรถ พรอ้มทั้งมีสิทธิเขำ้ร่วมเปิดตวั

โครงกำรใหม่ก่อนใคร และกิจกรรมต่ำงๆ จำกชีวำทยั โซไซตี ้ เป็นตน้  

 กำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ ขำ้งตน้ เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีใหล้กูคำ้เกิดควำม

ประทบัใจทัง้ก่อนและหลงักำรขำย และเป็นส่วนหนึ่งในกำรรกัษำฐำนลกูคำ้เดิมและสรำ้งกลุ่มลกูคำ้ใหม่จำกกำรบอกต่อ 

(word of mouth) ของลกูคำ้เคยไดร้บัประสบกำรณท์ี่ดีกบักำรบรกิำรของบรษิัท  

1.5 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีหอ้งชุดที่ไดท้  ำสัญญำซือ้ขำยแลว้ แต่ยังไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิจำกทั้งหมด  12

โครงกำร เป็นจ ำนวน 439 ยูนิต ซึ่งคิดเป็นมลูค่ำเท่ำกบั 1,408 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดของหอ้งชุดที่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ดงันี ้

ล าดับ

ที ่

โครงการ ผู้พัฒนา

โครงการ 

วันทีค่าด

ว่าจะแล้ว

เสร็จ 

มูลค่าโครง 

การทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

ยอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาทีค่าดว่า

จะโอนกรรมสิทธิ์ จ านวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้าน

บาท) 

สัดส่วน

ต่อมูลค่า

โครงการ 

(ร้อยละ) 

โครงกำรแนวรำบ 

1 ชีวำโฮม วงแหวน-ล ำลกูกำ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

965 5 14 1.45 ไตรมำส 4 ปี 2565 

2 ชีวำโฮม สขุสวสัดิ-์ประชำอทุศิ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

890 7 21 2.36 ไตรมำส 4 ปี 2565 

3 ชีวำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำธร บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,539 2 70 4.55 ไตรมำส 4 ปี 2565 

4 ชีวำรมย ์นครอินทร ์ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,593 2 28 1.76 ไตรมำส 4 ปี 2565 

5 ชีวำโฮม กรุงเทพ-ปทมุ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

903 4 13 1.44 ไตรมำส 4 ปี 2565 

6 ชีวำ บิชโฮม เอกชัย – บำง

บอน 

บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

875 16 99 11.31 ไตรมำส 4 ปี 2565 
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7 ชีวำโฮม รงัสิต-ปทมุ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,093 2 6 0.55 ไตรมำส 4 ปี 2565 

โครงกำรคอนโดมิเนียม 

8 ชีวำทยั เรสซิเดทซ ์อโศก บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,835 1 6 0.33 ไตรมำส 4 ปี 2565 

9 ฮอลมำรค์ จรญั 13  บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

523 3 18 3.44 ไตรมำส 4 ปี 2565 

10 ชีวำทยั เกษตร - นวมินทร ์ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,700 12 39 2.29 ไตรมำส 4 ปี 2565 

11 ชีวำทัย ฮอลมำรค์ โชคชัย 4 

เฟส 1 

บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,100 7 18 1.64 ไตรมำส 4 ปี 2565 

 ชีวำทัย ฮอลมำรค์ โชคชัย 4 

เฟส 2 

บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

994 176 455 45.77 ไตรมำส 4 ปี 2565 

12 ชีวำทยัป่ินเกลำ้ บริษัทฯ แลว้เสรจ็

พรอ้มอยู่ 

1,587 202 621 39.13 ไตรมำส 4 ปี 2565 

    15,597 439 1,408 9.03  

 

รำยละเอียดโครงกำรและหอ้งชดุที่ไดท้  ำสญัญำซือ้ขำย (Backlog) ส ำหรบังวด 30 กนัยำยน 2565 มีรำยละเอียดดงันี ้
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ล ำดับ

ท่ี 
บริษัท โครงกำร ท่ีต้ัง 

ลักษณะ

โครงกำร 

เดือน/ปี 

ท่ีเร่ิม

ก่อสร้ำง 

มูลค่ำ

โครงกำร 

(ลบ.) 

ยูนิต 

รำคำขำย

เฉล่ีย  

/ ตร.ม. 

จ ำนวนห้องท่ีขำยแล้ว 
จ ำนวนห้องท่ีโอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ ำนวนห้องท่ีรอ

กำรโอน 

จ ำนวนห้องคงเหลือรอ

กำรขำย 
ควำม

คืบหน้ำของ

โครงกำร 

Target 

Complete 
ยูนิต ลบ. % ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. % 

1 ชีวาทยั 
Chewarom Rangsit - 

Don Mueang  
รงัสิต คลอง 1 

บา้นเด่ียว 
4Q2016 488 

15 8.77 / Unit 
81 488 100 81 488 0 0 0 0 0% 100% Complete 

บา้นแฝด 66 5.26 / Unit 

2 ชีวาทยั Chewathai Bangpho ประชาราษฎร ์สาย 2 High rise Sep-15 1,040 172 131,411 172 1,040 100% 172 1,040 0 0 0 0 0% 100% Complete 

3 ชีวาทยั 
Chewathai 

Ratchaprarop 
ราชปรารภ High rise Aug-16 1,350 325 85,000 325 1,350 100% 325 1,350 0 0 0 0 0% 100% Complete 

4 ชีวาทยั 
Chewathai 

Ramkhamhaeng 
รามค าแหง 79/1 High rise Oct-16 1,100 535 63,446 535 1,100 100% 535 1,100 0 0 0 0 0% 100% Complete 

5 ชีวาทยั 
Hall Mark 

Chaengwattana  
แจง้วฒันะ ซอย 17 Low rise Oct-14 780 427 74,474 427 780 100% 427 780 0 0 0 0 0% 100% Complete 

6 ชีวาทยั 
Chewathai Residence 

Asoke 
อโศก - ดินแดง High rise Aug-16 1,835 315 193,312 312 1,812 99% 311 1,806 1 6 3 23 1% 100% Complete 

7 ชีวาทยั 
Chewathai Phetkasem 

27 
เพชรเกษม 27 High rise Sep-16 1,629 638 77,000 638 1,629 100% 638 1,629 0 0 0 0 0% 100% Complete 

8 ชีวาทยั Chewathai Thonglor 20 ทองหล่อ 20 Low rise Dec-18 1,077 130 168,000 40 295 31% 40 295 0 0 90 782 69% 100% Complete 

9 ชีวาทยั HallMark Charan 13 จรญัฯ 13 Mid rise Dec-18 523 184 82,000 178 500 97% 175 492 3 8 6 24 3% 100% Complete 

10 ชีวาทยั 
Chewathai 

Kasetnawamin 
เกษตรนวมินทร ์ High rise Jun-19 1,700 654 91,400 389 1,106 59% 377 1,067 12 39 265 594 41% 100% Complete 

11 ชีวาทยั 
Hall Mark Chokchai 4 

Ph.1 
โชคชยั 4 เฟส 1 Low rise Mar-19 1,100 434 77,000 373 894 86% 366 875 7 18 61 206 14% 100% Complete 

  ชีวาทยั 
Hall Mark Chokchai 4 

Ph.2 
โชคชยั 4 เฟส 2 Low rise Aug-20 994 380 82,000 176 455 46% - - 176 455 204 539 54% 97% Nov-22 

12 ชีวาทยั Chewathai Pinklao ป่ินเกลา้ Mid rise Sep-19 1,587 593 91,000 365 1,095 62% 163 474 202 621 228 492 38% 100% Aug-22 

13 ชีวาทยั Chewatown PU90 ประชาอทุิศ 90 ทาวนเ์ฮาส ์ Apr-19 890 359 
2.1 - 3.5 / 

unit 
157 430 44% 150 409 7 21 202 460 56% 66% Jan-24 

14 ชีวาทยั Chewatown Klong 4 รงัสิต คลอง 4 ทาวนเ์ฮาส ์ Dec-18 965 274 
2.3 - 2.6 / 

unit 
141 417 51% 136 403 5 14 133 548 49% 79% Dec-23 
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ล ำดับ

ท่ี 
บริษัท โครงกำร ท่ีต้ัง 

ลักษณะ

โครงกำร 

เดือน/ปี 

ท่ีเร่ิม

ก่อสร้ำง 

มูลค่ำ

โครงกำร 

(ลบ.) 

ยูนิต 

รำคำขำย

เฉล่ีย  

/ ตร.ม. 

จ ำนวนห้องท่ีขำยแล้ว 
จ ำนวนห้องท่ีโอน

กรรมสิทธ์ิแล้ว 

จ ำนวนห้องท่ีรอ

กำรโอน 

จ ำนวนห้องคงเหลือรอ

กำรขำย 
ควำม

คืบหน้ำของ

โครงกำร 

Target 

Complete 
ยูนิต ลบ. % ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. ยูนิต ลบ. % 

15 ชีวาทยั 
Chewathai 

Phutthamonthon Sai 1 
พทุธมณฑล สาย 1 บา้นเด่ียว Jun-19 1,539 52 23 - 30 / unit 18 526 35% 16 456 2 70 34 1,013 65% 76% Nov-23 

16 ชีวาทยั Chewarom Nakorn IN นครอินทร ์ บา้นเด่ียว Nov-19 1,593 139  10-16 / unit  60 735 43% 58 707 2 28 79 858 57% 65% Apr-23 

17 ชีวาทยั 
Chewahome Krungthep 

- Pathum thani 
กรุงเทพ-ปทมุธานี ทาวนเ์ฮา้ส ์ Feb-20 903 333 2.3-3.1 / unit 114 304 34% 110 291 4 13 219 599 66% 84% Sep-24 

18  
Chewahome Rangsit - 

Pathum thani 
รงัสิต-ปทมุธานี ทาวเฮา้ส ์ Jul-20 1,093 385 2.2-5 / unit 67 183 17% 65 178 2 6 318 910 83% 88% Jan-25 

Total - Chewathai PCL 22,186 6,410   4,568 15,138 71% 4,145 13,839 423 1,299  1,842  7,048 29%     

20 
ชีวาทยั 

ฮพั ซูน 
The Surawong ถนนสรุวงศ ์ Low rise Aug-16 363 52 110,000 50 322 96% 50 322 0 0 2 41 4% 100% Complete 

21 
ชีวาทยั 

อินเตอร์

เชนจ ์

Hall Mark 

Ngamwongwan 
ซอย งามวงศว์าน 2 Low rise Oct-14 1,200 792 59,696 792 1,200 100% 792 1,200 0 0 0 0 0% 100% Complete 

22 Chewathai Interchange ประชาราษฎร ์สาย 2 High rise Oct-13 1,050 279 110,953 278 1,046 100% 278 1,046 0 0 1 4 0% 100% Complete 

23 
ชีวาทยั 

ฮารท์ 

Heart Skv 62/1 สขุมุวิท 62/1 ทาวนเ์ฮา้ส ์ Jun-17 178 9 19 / unit 3 62 33% 3 62 0 0 6 116 67% 100% Complete 

24 Heart Skv 36 สขุมุวิท 36 ทาวนเ์ฮา้ส ์ May-18 355 9 34 / unit 0 0 0% - 0 0 0 9 355 
100

% 
100% Complete 

23 ชีวาโฮม 
Chewa Biz home เอกชยั-

บางบอน 
เอกชยั-บางบอน Home office May-19 875 168 4.55 / unit 50 292 30% 34 193 16 99 118 583 70% 80%   

Grand Total - CHEWA and subsidiaries 26,207 7,719   5,741 18,060 74% 5,302 16,662 439 1,398 1,978 8,147 26%     
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2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ชีวำทัย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHEWA”) เป็นกิจกำรร่วมลงทุนระหว่ำง บริษัท ชำติชีวะ จ ำกัด และ TEE 

Development Pte Ltd. ในเครือของ TEE Land Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัยใ์นประเทศสิงคโปร ์

และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(SGX Main Board) ทัง้นี ้บริษัท ชีวำทัย จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 

13 มีนำคม 2551 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ 10ลำ้นบำท จนกระทั่งในปัจจบุนั บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 2,308 ลำ้นบำท เป็นทนุจด

ทะเบียนที่ช ำระแลว้ 1,275.03 ลำ้นบำท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเป้ำหมำยกำรประกอบธุรกิจเพื่อด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรพัยภ์ำยใต้

แนวคิดที่จะเป็นผูพ้ฒันำที่อยู่อำศยัที่มีคณุภำพและเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทกุระดบั  

 ในปี 2551 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรพัย ์โดยพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมภำยใตช้ื่อโครงกำร

ชีวำทยั รำชปรำรภ เป็นโครงกำรแรก ซึ่งเป็นโครงกำรอำคำรพกัอำศยัจ ำนวน 1 อำคำร สงู 26 ชัน้ จ ำนวนทัง้หมด 325 ยูนิต มลูค่ำ

โครงกำรประมำณ 1,350 ลำ้นบำท ตัง้อยู่บนถนนรำชปรำรภ เขตรำชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ซึ่งภำยหลงัจำกที่บรษิัทฯ ประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ไดพ้ัฒนำโครงกำรอื่นๆ ท่ีเป็นคอนโดมิเนียม และโครงกำรแนวรำบที่เป็น

โครงกำรบำ้นอีกดว้ย นอกจำกนัน้บริษัทฯ ยงัไดพ้ฒันำโครงกำรอื่นๆ ที่เป็นคอนโดมิเนียม และโครงกำรแนวรำบที่เป็นโครงกำรบำ้น

อีกดว้ย นอกจำกนัน้บรษิัทฯ ยงัไดพ้ฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ (Ready Built Factories (“RBF”)) ควบคู่ไปกบักำรพฒันำ

โครงกำรคอนโดมิเนียมอีกดว้ย เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกำรพฒันำโครงกำรโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำแลว้เสร็จจ ำนวน 1 โครงกำร 

โดยมีโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำจ ำนวน 10 ยนูิต ทัง้นี ้โครงกำรของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้ถนนทำงหลวงหมำยเลข 

331 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรประมำณ 300 ลำ้นบำท เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2563 

บริษัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินพรอ้มอำคำรโรงงำนจ ำนวน 10 หลงั และเมื่อวนัที่ 20 สิงหำคม 2563 บริษัทไดด้  ำเนินกำร

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ดังกล่ำวให้กับ AIMIRT (ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ

อสงัหำรมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท) ในมลูค่ำสินทรพัยจ์ ำนวนเงิน 460 ลำ้นบำทเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จ ำนวน 2 บริษัท คือ (1) บริษัท ชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกัด ประกอบ

ธุรกิจอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยั (2) บริษัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ และบริษัทร่วมทุนจ ำนวน 3 บริษัท คือ (1) บริษัท ชีวำทยั ฮพั 

ซูน จ ำกัด ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยั (2) บริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย์

ประเภททำวนโ์ฮม และ (3) บริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกัด ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยโ์ครงกำรอินดิเพนเดนท ์ซีเนียร ์

ลิฟวิ่ง จ ำกัด ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรพัยโ์ครงกำรอินดิเพนเดนท ์ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง (Independent Senior Living) ระดับพรี

เมี่ยม  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยั โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำโครงกำรท่ีพกัอำศยัส ำหรบั

กลุ่มลกูคำ้ที่มีรำยไดร้ะดบัปำนกลำงและระดับสงู ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งโครงกำรอสงัหำ ริมทรพัย์

เพื่อที่อยู่อำศยัที่บริษัทฯ มีกำรพฒันำในปัจจบุนัส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรประเภทอำคำรชดุคอนโดมิเนียมโครงกำรแนวรำบซึ่งมีทัง้

ส่วนที่เป็นบำ้นจดัสรร ทัง้บำ้นเดี่ยว และทำวนโ์ฮม ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดใ้นทุกระดบั ทัง้นีใ้นกำรพฒันำ



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 
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โครงกำร บริษัทฯ จะมุง้เนน้กำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยใ์นท ำเลหรือเขตชุมชนที่มีศักยภำพและมีกำรคมนำคมสะดวก โดยจะเนน้

ท ำเลที่อยู่ในแนวถนนสำยหลกั สะดวกต่อกำรเดินทำง ใกลท้ำงด่วน แหล่งชุมชนหรือตำมแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในเขต

กรุงเทพมหำนครและเขตปรมิณฑลทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต ซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้ำมหำนคร (รถไฟฟ้ำใตด้ิน) และรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศ

ยำนสวุรรณภูมิและสถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรอำกำศยำนในเมือง (“แอรพ์อรต์ เรล ลิงค”์) เพื่อตอบโจทยข์องผูอ้ยู่อำศยัที่ตอ้งใชช้ีวิตใน

เมืองที่มีกำรจรำจรหน่ำแน่น นอกจำกนัน้บรษิัทฯ ยงัมุ่งเนน้ท ำเลที่มีสภำพแวดลอ้มของชุมชนท่ีดี มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอบดำ้น

อย่ำงครบครนั เพื่อสรำ้งทำงเลือกใหม่ใหแ้ก่ผูท้ี่ตอ้งกำรใชช้ีวิตอยู่ในสภำพแวดลอ้มที่มีคุณภำพ และสะดวกต่อกำรเดินทำงไปยงั

สถำนท่ีต่ำงๆ  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเกณฑใ์นกำรเลือกรูปแบบกำรพฒันำโครงกำร โดยพิจำรณำจำกแนวโนม้ของสภำวะตลำด

ของธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์ท ำเลที่ตัง้ ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค กลุ่มลกูคำ้เป้ำเหมำย และควำมเหมำะสมของระดบัรำคำ โดยใน

ปัจจุบนัโครงกำรของบริษัทฯ ทีมีกำรพฒันำแลว้นัน้ จะเป็นโครงกำรที่มีรำคำระดบัปำนกลำงจนถึงระดบัรำคำของผูป้ระกอบกำรสงู 

ซึ่งมีระดับรำคำเฉล่ียที่แตกต่ำงกันไปตำมท ำเลที่ตั้ง สภำพแวดล้อม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงระดับรำคำของ

ผูป้ระกอบกำรท่ีพฒันำโครงกำรในระดบัเดียวกนัในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกนั ซึ่งเกณฑใ์นกำรพิจำรณำดงักล่ำวมวีัตถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ 

สำมำรถพฒันำโครงกำรไดเ้หมำะสมกัยสภำพเศรษฐกิจและตรงตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำง

ชดัเจน และตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึน้ 

 อีกทัง้ บรษิัทฯ ยงัไดมุ้่งเนน้ในกำรสรำ้งควำมแตกต่ำงของโครงกำรท่ีบรษิัทฯ โดยท ำกำรพฒันำแต่ละโครงกำรท่ีแตกต่ำงกนั

ไป ซึ่งหลังจำกที่บริษัทฯ ไดก้ ำหนดรูปแบบและลักษณะของผลิตภณัฑท์ี่เหมำะสมไดเ้รียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะเริ่มท ำแผนพฒันำ

โครงกำรท่ีมีควำมชดัเจนมำกขึน้ในทกุขัน้ตอน นอกจำกนี ้ส ำหรบัโครงกำรขนำดใหญ่ บรษิัทฯ มีนโยบำยแบ่งพืน้ท่ีที่จะท ำกำรพฒันำ

ออกเป็นเฟส เพื่อใหส้ำมำรถควบคุมกำรท ำงำน กำรก่อสรำ้งจนถึงกำรตกแต่งภำยในทุกขัน้ตอนไดอ้ย่ำงใกลช้ิดและมีประสิทธิภำพ

มำกขึน้ 

 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีโครงกำรที่พฒันำแลว้เสร็จและปิดกำรขำยแลว้ 8  โครงกำร ไดแ้ก่ (1)  ชีวำทยั รำช

ปรำรภ (2) เดอะสรุวงศ ์(3) ชีวำทยั รำมค ำแหง (4) ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์(5) ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ งำมวงศว์ำน (6) ชีวำทยั ฮอลลม์ค์ 

แจง้วฒันะ (7) ชีวำทยั เรสซิเดนซ ์บำงโพ (8) ชีวำรมย ์รงัสิต-ดอนเมือง 

 โครงกำรที่พัฒนำแลว้เสร็จและอยู่ระหว่ำงกำรขำยจ ำนวน 15 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรคอนโดมิเนียมจ ำนวน 6 

โครงกำร (1) ชีวำทยั แพชรเกษม 27 (2) ชีวำทยั เรสซิเดนซ ์อโศก (3) ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญัฯ 13 (4) ชีวำทยัเกษตร-นวมินทร ์(5) 

ชีวำทยั เรสซิเดนท ์ทองหล่อ (6) ชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว - โชคชยั 4 เฟส 1 และโครงกำรแนวรำบจ ำนวน 9 โครงกำร (7) ชีวำ

โฮม วงแหวน - ล ำลกูกำ (8) ชีวำโฮม สขุสวสัดิ์ - ประชำอุทิศ (9) ชีวำ บิซ โฮม เอกชยั-บำงบอน (10) ชีวำรมย ์นครอินทร ์(11) ชีวำ

วลัย ์ป่ินเกลำ้ - สำทร (12) ชีวำโฮม กรุงเทพ - ปทมุ (13) ชีวำโฮม รงัสิต – ปทมุ (14) ชีวำฮำรท์ สขุมุวิท 62/1 (15) ชีวำฮำรท์ สขุมุวิท 

36 

 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง จ ำนวน 3 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรคอนโดมิเนียม จ ำนวน 2 โครงกำร (1) ชีวำทยั 

ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว - โชคชยั 4 เฟส 2 (2) ชีวำทยั ป่ินเกลำ้ และ โครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 1 โครงกำร (3) กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง  



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 58 

ในปี 2565 บริษัทฯ เปิดขำยโครงกำรทั้งหมด 1 โครงกำร ประกอบดว้ย โครงกำรคอนโดมิเนียม ชีวำทัย ฮอลลม์ำรค์ 

ลำดพรำ้ว - โชคชยั 4 เฟส 2  

2.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย นโยบาย หรือกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 วิสัยทัศน ์ 

 บรษิัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นบรษิัทผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยช์ัน้น ำในใจของผูบ้รโิภค ดว้ยกำรไม่หยดุยัง้ที่จะสรำ้งสรรคแ์ละส่งมอบ

ผลิตภณัฑต์ลอดจนกำรบรกิำร ใหอ้ยู่เหนือควำมพึงพอใจของลกูคำ้ 

 พันธกิจ 

 1. ดแูลใส่ใจลกูคำ้ใหเ้ปรียบเสมือนหุน้ส่วนชีวิต  

 2. ธ ำรงรกัษำและมุ่งมั่นพฒันำขีดควำมสำมำรถของทรพัยำกรบคุคลในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

 3. ส่งเสรมิควำมสมัพนัธท์ี่ดีอย่ำงยั่งยืนกบัคู่คำ้ และพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

 4. ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดแูลรบัผิดชอบชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว 

 บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทไว ้โดยสะทอ้นออกมำทำงวิสยัทศันแ์ละภำรกิจที่เรำ

มุ่งมั่นและยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิเรื่อยมำ ทัง้นี ้บรษิัทไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวน วิสยัทศัน ์ภำรกิจ รวมทัง้กลยทุธต์่ำงๆ ประจ ำทกุปี 

รวมทัง้มีกำรติดตำมดแูลใหม้ีกำรน ำไปปฏิบตัิ เพื่อสรำ้งเป้ำหมำยรว่มกนัขององคก์รอย่ำงเป็นรูปธรรม 

นโยบายและกลยุทธท์างธุรกิจในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

1) ชีวาทัยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

ที่หลำกหลำยรูปแบบโดยมีทัง้บำ้นเดี่ยว บำ้นแฝด ทำวนโ์ฮม อำคำรพำณิชย ์และคอนโดมิเนียม ที่ครอบคลมุทกุระดบัรำคำเพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละกลุ่มที่แตกต่ำงกัน แต่ยังคงคุณภำพตำมมำตรฐำนของชีวำทัย โดยเนน้พัฒนำโครงกำร

บริเวณแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลทัง้ในปัจจุบนัและในอนำคต รวมถึงกำรขยำยพืน้ที่ไป

ต่ำงจงัหวดัตำมหวัเมืองใหญ่ โดยเนน้ท ำเลที่มีศกัยภำพใกลแ้หล่งชมุชน มีเสน้ทำงคมนำคมที่สะดวก เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของ

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษัทไดเ้ป็นอย่ำงดี ซึ่งทำงบริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรหำที่ดินที่มีศกัยภำพเพื่อเปิดตวัโครงกำร โดยมี

กำรศึกษำสภำวะตลำดและควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอย่ำงละเอียด จ ำนวนยูนิตและลกัษณะโครงกำรจะถกูก ำหนดใหส้อดคลอ้ง

กับควำมตอ้งกำรของูบ้ริโภค โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกกำรขำยและกำรตลำด และกำรออกส ำรวจโครงกำรในย่ำนนั้นซึ่งบริษัทให้

ควำมส ำคญักบักำรสรรหำที่ดินเพื่อพฒันำโครงกำรเป็นอย่ำงมำก เพื่อใหก้ำรบรกิำรงำนขำย งำนก่อสรำ้ง และกำรเงินเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 

 



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 59 

2) การพัฒนาโครงการบนท าเลทีมี่ศักยภาพในการเติบโต 

บริษัทฯ มีแผนในกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศัยประเภทคอนโดมิเนียมทั้งอำคำรสูง  (High Rise) และอำคำรเตีย้ 

(Low Rise) และโครงกำรจดัสรรบำ้นและที่ดิน ทำวนโ์ฮม ในหลำยพืน้ที่ที่มีศกัยภำพในกำรเติบโต มีควำมตอ้งกำรของตลำดที่อยู่

อำศัย มีสภำพแวดล้อมของชุมชนที่ดี ใกล้กับสถำนที่ต่ำงๆ รวมถึงอยู่ในบริเวณแนวสถำนีขนส่งมวลชนระบบรำงมรเขต

กรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑลทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต 

การมุ่งสร้างและพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ืองเพื่อการเติบโตทีย่ั่งยืนในระยะยาว 

 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเปิดตวัโครงกำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยัอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรคอนโดมิเนียม

ประเภทอำคำรสูง (High Rise) หรือประเภทอำคำรเตีย้ (Low Rise) และโครงกำรจัดสรรบ้ำนและที่ดิน ทำวน์โฮม อีกทั้งยังมี

เป้ำหมำยในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยัประเภทอื่น นอกเหนือจำกคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปรมิณฑล หำกพบโอกำสทำงธุรกิจที่เหมำะสมในกำรพฒันำผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ 

3) การออกแบบโครงการทีมี่แนวคิดและเอกลักษณเ์ฉพาะตัวทีแ่ตกต่างกัน 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรออกแบบโครงกำรทั้งภำยในและภำยนอก ที่นอกจำกจะมีควำมสวยงำมแลว้ยังเพื่อ

ประโยชนใ์ชส้อยของพืน้ที่ที่สงูสดุส ำหรบัผูบ้ริโภคโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยั  ทัง้นี ้ในแต่ละโครงกำรอำคำรชุด

คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงกำรใหม้ีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณเ์ฉพำะตัวภำยใตแ้บรนดท์ี่แ ตกต่ำงกัน

ระหว่ำงแบรนดช์ีวำทัยและฮอลลม์ำรค์ โดยแต่ละแบรนดจ์ะมีควำมโดดเด่นนับตัง้แต่แนวคิดของกำรพัฒนำโครงกำร ไปจนถึง

รูปแบบโครงสรำ้งภำยนอก กำรตกแต่งภำยใน และพืน้ที่ใชส้อยส่วนกลำงของอำคำรท่ีแตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผู้

อยู่อำศยัและกำรใชป้ระโยชนส์งูสดุของพืน้ท่ีใชส้อยในโครงกำรทัง้หมด 

 ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทไดร้ับ 3 รำงวัล ในงำน “Property Guru Thailand Property Awards 2017” ครัง้ที่ 12 ไดแ้ก่

รำงวลั Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) Highly COMMENDED: โครงกำร ชีวำทยั เรสซิเดนซ ์บำงโพ

, Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) HIGHLY COMMENDED: โครงกำรชีวำทยั เพชรเกษม 27, Best 

Housing Development (Bangkok) HIGHLY COMMENDED: โครงกำรชีวำรมย ์รงัสิต ดอนเมือง นบัเป็นอีกกำ้วของควำมส ำเรจ็

ของชีวำทยัในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัยท์ี่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่ไดอ้ย่ำงดีเยี่ยมดว้ยกำรออกแบบโดยค ำนึงถึงควำม

สะดวก สบำย และกำรใชป้ระโยชนภ์ำยในพืน้ที่ใชส้อยไดส้งูสดุของผูอ้ยู่อำศยั โดยปี  2562 บริษัทไดร้บัรำงวลั “BCI Asia Top 10 

Developer Awards 2019” รำงวลัหนึ่งในสิบของบริษัทพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ดีเด่นที่มีกำรออกแบบโครงกำรที่มีคุณภำพ มีควำม

สวยงำม และมุ่งเนน้กำรสนบัสนนุกำรสรำ้งงำนสถำปัตยกรรมที่รบัผิดชอบต่อสงัคม 

4) การเปิดโอกาสทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพยท์ีห่ลากหลาย 

  บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในกำรเป็นหนึ่งในผู้น ำทำงดำ้นกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยท์ี่อยู่อำศัยระดับชั้นน ำของประเทศ มี

เป้ำหมำยกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง สรำ้งรำยไดแ้ละควำมมั่งคั่งใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงไม่มี



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 60 

นโยบำยกำรประกอบธุรกิจที่จ  ำกดัเฉพำะกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศยัประเภทคอนโดมิเนียมเท่ำนัน้ แต่ยงัคงพิจำรณำ

โอกำสกำรพฒันำผลิตภณัฑท์ี่อยู่อำศยัประเภทอื่นๆ เช่น โครงกำรบำ้นจดัสรรประเภทบำ้นเดี่ยว บำ้นแฝด หรือทำวนเ์ฮำ้ส ์เป็นตน้ 

รวมถึงยงัเปิดโอกำสพิจำรณำกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทอื่น เช่น อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรพำณิชย ์รวมทัง้โครงกำร

อสงัหำริมทรพัยใ์นท ำเลอื่นที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เช่น หวัเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ส  ำคญัในภำคต่ำงๆ ของ

ประเทศ ที่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดและมีศกัยภำพในกำรเติบโตและสรำ้งรำยได ้ทัง้นี ้กำรเลือกรูปแบบกำรพฒันำโครงกำรใน

แต่ละพืน้ที่ขึน้อยู่กับปัจจยัที่น ำมำพิจำรณำเป็นส ำคญั เช่น ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร ควำมตอ้งกำรของตลำดอสงัหำริมทรพัย ์

ควำมเหมำะสมในกำรพฒันำพืน้ท่ีนัน้ๆ และผลตอบแทนของโครงกำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

5) การลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจ์ากผู้ประกอบการอื่น 

 นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกโครงกำรที่บริษัทฯ เป็นผูพ้ฒันำเองแลว้นัน้ บริษัทฯ ยงัพิจำรณำโอกำสในกำรลงทนุ

ในโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยท์ี่ผูป้ระกอบกำรอื่นเป็นผูพ้ฒันำหรืออยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำจำกกำรประเมินโอกำสและเล็งเห็น

ศักยภำพในกำรเตบโตของผลตอบแทนจำกกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำง ทั้งนี ้กำรลงทุนในโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยท์ี่

ผูป้ระกอบกำรอื่นเป็นผูพ้ฒันำยงัเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรพฒันำโครงกำรบนที่ดินที่บริษัทฯ มีควำมตอ้งกำร และลดระยะเวลำใน

กำรพฒันำโครงกำรทัง้ยงัเป็นกำรสรำ้งกำรรบัรูร้ำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็วอีกดว้ย โดยในปี 2560 บริษัทไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนเพื่อ

พฒันำโครงกำรใหม่ๆ ทัง้ที่เป็นโครงกำรทำวนโ์ฮม และโครงกำรท่ีพกัเพื่อผูส้งูอำยทุี่จงัหวดัภเูก็ตอีกดว้ย 

เป้าหมายด้านการบริหารงาน 

 บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใสและมีธรรมำภิบำล โดยมีกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมหลกัเกณฑท์ี่เหมำะสม 

เพื่อรำ้งควำมเป็นธรรมและเสรมิสรำ้งควำมเท่ำเทียมกนัระหว่ำงผ฿ถือหุน้ทกุรำยรวมทัง้บรษิัทมีกำรจดัวำงระบบกำรตรวจสอบโดยผู้

ตรวจสอบอิสระภำยในและภำยนอก 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 เพื่อใหส้อดคล้อ้งกับวิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทได้ก ำหนดและเผยแพร่จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจใหก้ับ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนรบัทรำบ เพื่อใหย้ึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครดั อำทิเช่น ครอบคลุมนโยบำย

มำตรกำรด ำเนินกำรและวิธีปฏิบตัิในแต่ละประเด็นดงันี ้

• แนวปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ พนกังำน เจำ้หนี ้คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• กำรไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

• กำรดูแลขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ กำรจัดฝึกอบรวกรรมกำรและพนกังำนตำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น กำร

ต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนแก่เจำ้หนำ้ที่รฐั กำรสรำ้งจิตส ำนึกของผูบ้รหิำรและพนกังำนใหล้ะเวน้กำรทจุรติ 

• กำรแจง้เบำะแส 

• กำรไม่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน 

• กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
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• กำรไม่เลือกปฏิบตัิ 

• กำรรกัษำควำมลบั 

• กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 

• กำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน ์

• กำรค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สขุอนำมยั และควำมปลอดภยั 

• กำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ 

• กำรส่ือสำรขอ้มลูของบรษิัทผ่ำนช่องทำงส่ือต่ำงๆ 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ทัง้นี ้รำยละเอียดของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ มีดงันี ้

 

บรษิัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 

บรษิัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั (“ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ”์) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 ปัจจบุนั

มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100 ลำ้นบำท ส ำนกังำนตัง้อยู่เลขที่ 1168/80 อำคำรลมุพินี ทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรำมที่ 

4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ ์ด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรพัยป์ระเภท

อำคำรชดุคอนโดมิเนียม  

ทัง้นี ้บรษิัทถือหุน้ใน ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำนวน 999,998 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ของจ ำนวนทนุจดทะเบียนของชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์

บรษิัท ชีวำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั 

บริษัท ชีวำทยั ฮพั ซูน จ ำกัด (“ชีวำทยั ฮพั ซูน”) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2551 ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียนจ ำนวน 14 ลำ้นบำท ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที่ 1168/80 อำคำรลมุพินี ทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรำมที่ 4 แขวง
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ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ชีวำทยั ฮพั ซูน ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียม

อำคำรเตีย้ (Low Rise)  

ทั้งนี ้บริษัทถือหุน้ใน ชีวำทัย ฮัพ ซูน จ ำนวน 70,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของ

จ ำนวนทนุจดทะเบียนของชีวำทยั ฮพั ซูน 

บรษิัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั 

บริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกัด (“ชีวำ ฮำรท์”) จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

จ ำนวน 50 ลำ้นบำท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อำคำรลุมพินีทำวเวอร ์ชั้นที่ 27 ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ชีวำ ฮำรท์ ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภททำวนโ์ฮม ปัจจบุนั บรษิัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั มี

โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงพฒันำอยู่ 2 โครงกำร คือ โครงกำร ฮำรท์ สขุมุวิท 62/1 และ โครงกำร ฮำรท์ ทองหล่อ  

ทัง้นี ้บรษิัทถือหุน้ใน ชีวำ ฮำรท์ จ ำนวน 349,800 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70 ของจ ำนวน

ทนุจดทะเบียนของชีวำ ฮำรท์  

บรษิัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั 

บริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกัด (“กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง”) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 2560 ปัจจุบนัมี

ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 100 ลำ้นบำท ตัง้อยู่เลขที่ 21/14 และ 21/16 อำคำรไทยวำ ทำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ 

เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร บรษิัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั ด ำเนินกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์เป็นโครงกำรอินดิเพนเดนท ์

ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง (Independent Senior Living Village) ระดบัพรีเมี่ยมที่จงัหวดัภเูก็ต 

ทัง้นี ้บริษัทถือหุน้ใน กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำนวน 2,500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 

ของจ ำนวนทนุจดทะเบียนของกมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง 

บรษิัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 

บรษิัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ไดเ้ข้ำซือ้กิจกำรจำกบรษิัท ไทยคอรป์ แคปปิตอล จ ำกดั เมื่อวนัที่ 

16 พฤษภำคม 2562 เนื่องจำกด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยป์ระเภท โฮมออฟฟิศ และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อจำก

เดิมเป็น บรษิัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุำยน 2562 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 135 ลำ้นบำท ตัง้อยู่

เลขที่ 1168/80 อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร บริษัท ชี

วำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั  

ทัง้นี ้บริษัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกัด  ถือหุน้ใน ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกัด  จ ำนวน 1,350,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้

หุน้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนของ ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ โดยอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรงำน

ของบรษิัท 

  



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 63 

3. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีทนุจดทะเบียนรวม

ทัง้สิน้ 2,307,692,307 บำท ช ำระเต็มจ ำนวนคิดเป็นทนุช ำระแลว้ 1,275,027,883  บำท โดยเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 2,307,692,307 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท (หนึ่งบำทถว้น) 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทไดร้วบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยวิธีกำรปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12  

เมษำยน 2565 บรษิัทมีผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 บริษัท      ชำติชีวะ จ ำกดั 862,419,161 67.64% 

2 นำง จรูญลกัษณ ์ พำนิชชีวะ 72,835,338 5.71% 

3 นำย ณรงคศ์กัดิ ์ ไมตรีพจน ์ 18,600,000 1.46% 

4 นำย พิสนัติ ์ ศิริศขุสกลุชยั 13,299,992 1.04% 

5 นำงสำว นริศำ พินิจกศุลจิต 10,202,500 0.80% 

6 นำย ณชัชชัพงศ ์ พีระเดชำพนัธ ์ 10,000,007 0.78% 

7 นำย ณรงคช์ยั ไมตรีพจน ์ 5,056,600 0.40% 

8 นำย สขุกมล ทรพัยด์ีมงคล 4,921,076 0.39% 

9 นำงสำว สพุตัรำ  วงศส์ิริพิทกัษ ์ 4,610,062 0.36% 

10 นำย กีรติ พำนิชชีวะ 4,153,846 0.33% 

 รวม  1,006,098,582 78.91% 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย  268,929,301 21.09% 

 รวมทัง้หมด  1,275,027,883 100.00% 

ข้อจ ากัดการถือหุน้ของบุคคลต่างด้าว 

บริษัทมีขอ้จ ำกดั ในกำรถือหุน้ของบุคคลต่ำงดำ้ว (Foreign Limit) รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งเป็นไป

ตำมขอ้บังคับบริษัทขอ้ 11 โดย ณ วันที่ 12 เมษำยน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ มีบุคคลต่ำงดำ้วถือหุน้ของบริษัท

จ ำนวน 1 รำย ถือเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัท 

การถือหุน้ไขว ้

บริษัทไม่มีกำรถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้เป็นแบบปีรำมิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีกำรถือหุ้น

ไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ จึงไม่ท ำให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด และไม่เกิด

กระบวนกำรท่ีเป็นกำรครอบง ำกิจกำร 

 



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 64 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 

ณ วนัท่ี 12 เมษำยน 2565 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ บรษิัทมีจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 4,996 รำย โดยมีจ ำนวนผูถื้อ

หุน้รำยย่อย (Free Float) จ ำนวน 4,700 รำย คิดเป็นรอ้ยละ 25.82 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 

การซือ้หุน้คนื (Treasury Stock) 

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทไม่มีนโยบำยเก่ียวกับกำรซือ้หุน้คืน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ 

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งกำรถือหุน้รำยใหญ่ 

การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

หุ้นกู ้

อนุมตัิโดยที่ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2562 วงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 4,500 ลำ้นบำท อำยุตำมที่

จะก ำหนดในแต่ละครำว หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ มีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน  วิธีเสนอขำย เสนอขำยให้แก่

ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผูล้งทนุประเภทสถำบนัในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทมีจ ำนวนหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดอ้อกตำมกำรอนุมตัิดงักล่ำวขำ้งตน้จ ำนวนรวม 1,616.20 ลำ้น

บำท ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีดงันี ้

คร้ังที่ อัตราดอกเบีย้ต่อปี อาย ุ คืนเงินต้น ครบก าหนด จ านวน  

(หุ้น) 

จ านวนเงิน  

(พันบาท) 

1/2564 คงที่ 7.25% 2 ปี เม่ือครบก ำหนด 19 กุมภำพนัธ ์2566 316,200 316,200 

2/2564 คงที่ 7.50% 2 ปี เม่ือครบก ำหนด 9 กรกฎำคม 2566 350,000 350,000 

3/2564 คงที่ 7.50% 2 ปี 6 เดือน เม่ือครบก ำหนด 30 มกรำคม 2567 200,000 200,000 

4/2564 คงที่ 7.25% 2 ปี เม่ือครบก ำหนด 24 ธันวำคม 2566 400,000 400,000 

1/2565 คงที่ 6.90% 2 ปี เม่ือครบก ำหนด 22 เมษำยน 2567  350,000 350,000 

รวม 1,616,200 1,616,200 

 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 2564 – 2565 

ในปี 2565 ธุรกิจอสงัหำฯ ในส่วนตลำดคอนโดมิเนียม มองว่ำจะฟ้ืนกลบัมำจำกที่ทกุคนเริ่มกลบัมำใชช้ีวติ ตำมปกติ ดงันัน้ 

คอนโดฯ ตอ้งกลบัมำ คนตอ้งกำรท่ีอยู่อำศยัในเมืองที่สำมำรถเดินทำงไดส้ะดวก ปี 2564 ตลำดคอนโดฯ ติดลบ -30% เมื่อเทียบกบั

ปีก่อน ส่วนปี 2565 น่ำจะขยำยตัวดีขึน้ 10-15% แต่ภำพรวมถือว่ำยังติดลบเมื่อเทียบกับยุคก่อนโควิด กำรฟ้ืนตัวใหก้ลับมำบวก

น่ำจะเห็นในปี 2566 ซึ่งกลุ่มลกูคำ้ที่ซือ้คอนโดฯ เป็นผูม้ีรำยไดร้ะดบักลำง-ล่ำง บำงคนมีภำระหนีค้รวัเรือนสงู ปัญหำเหล่ำนีต้อ้งกำร

เวลำแกไ้ขเยียวยำก ำลังซือ้ ส่วนกำรเปิดตัวคอนโดฯ ใหม่คำดว่ำเริ่มกลับมำลงทุนมำกขึน้ เพรำะบำงบริษัทเหลือสินคำ้เพื่อขำย

นอ้ยลง ขณะท่ีกำรก่อสรำ้งคอนโด ฯ ตอ้งใชเ้วลำ 3 ปี ดำ้นบำ้นแนวรำบซึ่งเป็นสินคำ้ทดแทนคอนโดฯ ยคุโควิด หำกคอนโดฯ กลบัมำ



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 65 

ฟ้ืนเชื่อว่ำสินคำ้แนวรำบท่ีเติบโตอย่ำงมำกในช่วง 2 ปีจะยงัโต แต่อำจเติบโตลดลงเพรำะเป็นปัจจยั 4 ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ยงัมีลกูคำ้เรียล

ดีมำนดท์ี่ซือ้เพื่ออยู่จรงิ 

ส ำหรบัรำคำที่อยู่อำศยัปี 2565 ในแง่กำรแข่งขนัลดรำคำคงไม่รุนแรงเท่ำปี 2563-2564 เพรำะสต็อกเหลือนอ้ยควำมกดดนั

ก็นอ้ยลงดว้ย คงไม่มีใครยอมขำยขำดทุนมำก ประเด็นอยู่ที่สินคำ้สรำ้งใหม่มีตน้ทุนใหม่ ทัง้บำ้นแนวรำบและคอนโดฯ ตอ้งขึน้รำคำ

เพรำะตน้ทุนพฒันำโครงกำรแพงขึน้ ประเมินว่ำรำคำที่อยู่อำศยัปี 2565 จะเพิ่มขึน้ 3-5% ปัจจยัเส่ียงของภำคอสงัหำฯ ปี 2565 ยงั

เป็นโอไมครอน หำกมีกำรแพร่ระบำดรุนแรง คงไม่สดใส เหมือนกับรำคำน ำ้มนัและรำคำเหล็กที่แพงขึน้ในเวลำอนัรวดเร็ว ส่งผลให้

เกิดภำวะเงินเฟ้อสงู ขณะที่เศรษฐกิจไทยยงัไม่ฟ้ืนตวั เมื่อเผชิญกบัปัญหำสินคำ้รำคำแพง ประชำชนระดบักลำง-ล่ำงคงล ำบำกมำก 

รฐับำลอำจตอ้งเตรียม มำตรกำรบำงอย่ำงเพื่อลดควำมรอ้นแรงของกำรขึน้รำคำไม่ใหส้งูจนกระทบค่ำครองชีพ ปัจจยับวกเป็นเรื่อง

กำรส่งออกที่มีทิศทำงที่ดีมำกซึ่งส่งผลต่อกำรจำ้งงำนภำคกำรบริกำรในประเทศ รวมถึงสถิติของส ำนกังำนส่งเสริมกำร ลงทุน หรือ 

BOI รอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 64) มีผูม้ำขอรบับตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวนมำก แมจ้ะเพิ่มจำกฐำนที่ต  ่ำในปี 2563 แต่ยงัดีกว่ำไม่

เพิ่มส ำหรบัคนท ำธุรกิจถือว่ำเป็นสญัญำณที่ดี 

ภำพรวมตลำดอสังหำริมทรพัยใ์นปี 2565 ยังมีทิศทำงชะลอตวัตำมภำพรวมเศรษฐกิจผนวกกับสัญญำณเตือนเงินเฟ้อ

ตัง้แต่ตน้ปี ส่งผลใหผู้บ้ริโภครดัเข็มขดัและระมดัระวงัเรื่องกำรใชจ้่ำยมำกขึน้ ดชันีรำคำที่อยู่อำศยัในช่วงไตรมำสที่สองของ ปี 2565 

มีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงต่อเนื่อง ส่วนทำงดชันีอปุทำนท่ียงัคงเพิ่มขึน้ดำ้นผูพ้ฒันำอสงัหำฯ วำงแผนเปิดตวัโครงกำรใหม่เพื่อรุกตลำด

ปี 2565 อย่ำงคึกคกั แมอ้ตัรำกำรดูดซบัสินคำ้ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำแต่ไรส้ญัญำณฟองสบู่อสงัหำฯ พรอ้มจบัตำตลำดเช่ำอสงัหำฯ มี

แนวโนม้เติบโต 

ภำพรวมตลำดอสังหำริมทรัพยแ์ละแนวโน้มปี 2565 

แนวโนม้ตลำดอสงัหำฯ ในช่วงครึง่แรกของปี 2565 นี ้ยงัคงชะลอตวัอยู่ แมว้่ำทิศทำงตลำดจะเริ่มดีขึน้ หลงั ไดร้บัปัจจยับวก

จำกทิศทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องจกัรส ำคญัของเศรษฐกิจไทยเริ่มฟืนตวัใหเ้ห็น แต่  ปัจจยัลบที่ธุรกิจอสงัหำฯ ยงั 

ตอ้งเผชิญยงัมีอยู่รอบดำ้น ทัง้ภำวะเงินเฟอที่สงูขึน้ ต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปี รวมถึงอตัรำ  ดอกเบีย้ที่มีแนวโนม้สงูขึน้ เมื่อผนวกกับภำวะ

สงครำมระหว่ำงรสัเซียยเูครนท่ีส่งผลกระทบใหร้ำคำพลงังำนและวสัดุ ก่อสรำ้งปรบัตวัสงูขึน้ตำมไปดว้ย กลำยเป็นปัจจยัสำคญัฉดุให้

ผูบ้รโิภคตดัสินใจชะลอแผนซือ้ที่อยู่อำศยัแมจ้ะยงัมี ควำมตอ้งกำรอยู่ต่อเนื่อง 

ทัง้นี ้ในช่วงที่ผ่ำนมำตลำดที่อยู่อำศยัแนวรำบยงัคงเป็นกลุ่มที่อยู่อำศยัที่ยงัครองใจคนซือ้บำ้นเป็นหลกั สงัเกตไดจ้ำกควำม

ตอ้งกำรซือ้ที่เติบโตต่อเนื่อง ส่วนท่ีอยู่อำศยัแนวสงูยงั เป็นท่ีตอ้งกำรในกลุ่มผูเ้ช่ำ ภำคธุรกิจ อสงัหำฯ ลุน้กำร เปิดประเทศเต็มรูปแบบ

ดึงดูดก ำลงัซือ้ต่ำงชำติ อนัจะมีผลในกำรช่วยผลกัดนัตลำดคอนโดมิเนียมให ้กลบัมำเติบโตอีกครัง้ คำดกำรณต์ลำดอสงัหำฯ ไทย

ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีโอกำสฟืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แนะ  ภำครัฐออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงจุดมำช่วยเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรซือ้ ปลกุควำมเชื่อมั่นผูบ้รโิภค กระตุน้ กำรเติบโตอสงัหำฯ ใหฟื้นตวัเรว็ขึน้ 

ดัชนีรำคำที่อยู่อำศยัในกรุงเทพฯ มีกำรปรบัตัวลดลงมำอยู่ที่ 83 จุด หรือลดลง 1% จำกไตรมำสก่อนต ่ำกว่ำ ดัชนีรำคำปี 

2561 (ก่อนกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั โควิด-19) ถึง 17% นอกจำกนี ้รูปแบบกำรใชช้ีวิตยคุ New Normal ที่ผ่ำนมำส่งผลใหผู้บ้รโิภค



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 66 

มองหำที่อยู่อำศยัแนวรำบมำกขึน้ เห็นไดช้ดัจำกดชันีรำคำบำ้นเดี่ยวที่ยงัคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้ถึง 5% จำกไตรมำสก่อนและ

เพิ่มขึน้ถึง 19% จำกปีก่อนหนำ้ 

ส่วนดชันีรำคำทำวนเ์ฮำสม์ีกำรเพิ่มขึน้ 2% จำกไตรมำสก่อนและเพิ่มขึน้ถึง 2% จำกปีก่อนหนำ้ ขณะที่ตลำด คอนโดมิเนียม

แมด้ชันีรำคำจะทรงตวัจำกไตรมำสก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้กลบัลดลงถึง 6% เนื่องจำกก ำลงัซือ้ผูบ้ริโภคในกลุ่มนีย้งัไม่ฟืนตวั 

ประกอบกับกำรท่ีชำวต่ำงชำติซึ่งเป็นอีกก ำลงัซือ้ส ำคญัห่ำงหำยจำกตลำดไปเป็นระยะเวลำนำน อย่ำงไรก็ตำม ปีนีย้งัเป็นโอกำสทอง

ของผูซ้ือ้และนกัลงทนุระยะยำวที่มีควำมพรอ้มเนื่องจำกรำคำที่อยู่อำศยัในเวลำนีย้งัคงชะลอตวั และเมื่อพิจำรณำจำกปัจจยัแวดลอ้ม

ต่ำงๆ แลว้มีแนวโนม้ที่รำคำอสงัหำฯ จะปรบัสงูขึน้ ในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 

แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของภำพรวมเศรษฐกิจถือเป็นเงำสะทอ้นส ำคญัแสดงใหเ้ห็นทิศทำงกำรเติบโตของตลำดอสงัหำฯ ที่ยงัคง

ตอ้งชะลออีกปี เนื่องจำกควำมยำกตอนนีไ้ม่ไดม้ำจำกผลกระทบของโควิด-19 เพียงอย่ำงเดียว แต่ถกูเสรมิทพัดว้ยอตัรำเงนิเฟอที่สงูขึน้ 

รำคำน ำ้มันและตน้ทุนวสัดุก่อสรำ้งที่ปรบัตวัเพิ่มต่อเนื่องจำกผลกระทบของสงครำมระหว่ำงรสัเซียและยู เครนซึ่งลว้นกระทบต่อค่ำ

ครองชีพของผูบ้ริโภคโดยตรงและฉุดควำมเชื่อมั่นในกำรใชจ้่ำยให้นอ้ยลงตำมไปดว้ย ขอ้มูลจำกผลส ำ รวจดัชนีควำมเชื่อมั่นของ

ผูบ้รโิภคเดือน เม.ย. 2565 

โดยศูนยพ์ยำกรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย พบว่ำ ดชันีควำมเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคลดลงต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 4 และอยู่ในระดบัต ่ำสดุใน รอบ 8 เดือนนบัตัง้แต่เดือน ก.ย.2564 เนื่องจำกผูบ้รโิภคยงักงัวลเรื่องกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

สำยพนัธุ ์โอมิครอน ปัญหำค่ำครองชีพที่สงูขึน้ และผลกระทบจำกสงครำมรัสเซีย-ยเูครน ซึ่งเป็นอีกปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อผูพ้ัฒนำ

อสังหำริมทรพัยเ์ช่นกัน เห็นไดจ้ำกรำยงำนดัชนีควำม  เชื่อมั่นของผูป้ระกอบกำรธุรกิจพัฒนำที่อยู่อำศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลใน

ภำพรวมของไตรมำส 1 ปี 2565 ของศนูยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ที่ค่ำดชันีลดลงจำกไตรมำสก่อนหนำ้ มำอยู่

ที่ 47.1 ซึ่งเป็นกำร กลบัมำต ่ำกว่ำค่ำกลำง (50.0) อีกครัง้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่ำกำรเติบโตของตลำดปีนี ้อำจตอ้งอำศยักำรประคบัประคอง 

รว่มกนัทัง้จำกภำครฐัผูป้ระกอบกำรและผูบ้รโิภค 

"ปีนีย้งัคงเป็นโอกำสของตลำดที่อยู่อำศยัแนวรำบซึ่งมีทิศทำงเติบโตต่อเนื่องตัง้แต่มีกำรแพร่ระบำดและเห็นไดช้ดัจำกควำม

ตอ้งกำรซือ้ที่อยู่อำศยัแนวรำบที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ถึง 48% จำกปีก่อนหนำ้ ซึ่งผูบ้ริโภคมองว่ำตอบโจทยก์ำรอยู่อำศยัในระยะยำวดำ้น

คอนโดมิเนียมนัน้แมด้ชันีรำคำจะทรงตวั แต่ยงัมีโอกำสโตในตลำดเชำ่หลงัจำก ควำมตอ้งกำรเช่ำเพิ่มขึน้ถึง 50% จำกปีก่อนหนำ้" นำง

กมลภทัร กล่ำว 

ทัง้นี ้หำกมีกำรเปิดประเทศเต็มรูปแบบและภำครฐัมีมำตรกำรส่งเสรมิใหช้ำวตำ่งชำติเขำ้มำท ำงำนหรือลงทนุ ในไทยมำกขึน้ 

จะเป็นปัจจยับวกส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมใหต้ลำดคอนโดมิเนียมกลับมำเติบโตไดอ้ีกครัง้ ที่น่ำสนใจคือบำง  ท ำเลนอกเขตศูนยก์ลำง

ธุรกิจ(CBD) และรอบนอกของกรุงเทพฯ เช่น ลำดกระบัง สำยไหม ทวีวัฒนำ มีระดับรำคำค่ำ  เช่ำเพิ่มสูงขึน้ จึงเป็นโอกำสของผูท้ี่

ตอ้งกำรลงทนุซือ้อสงัหำฯ ปล่อยเช่ำ นอกจำกนี ้เมื่อพิจำรณำจำกปัจจยัแวดลอ้มที่ รุมเรำ้ ผูบ้รโิภคแลว้ เวลำนีย้งัเป็นโอกำสที่ดีในกำร

เป็นเจำ้ของที่อยู่อำศยัในรำคำที่เหมำะสมส ำหรบัผูซ้ือ้และนกัลงทุน ระยะยำวที่มีควำมพรอ้มทำงกำรเงิน เนื่องจำกรำคำ ที่อยู่อำศยั

ส่วนใหญ่ยงัคงชะลอตวั และยงัมีโครงกำร ที่อยู่อำศยัที่ สรำ้งดว้ยตน้ทนุเดิมในตลำดใหเ้ลือกพอสมควร ก่อนที่แนวโนม้รำคำจะปรบัขึน้

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 
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จำกปัจจยัที่สรำ้งควำมทำ้ทำยรอบดำ้นและลว้น มีผลต่อกำรฟืนตวัของตลำดอสงัหำฯ ไทยอย่ำงเล่ียงไม่ได้ มองว่ำมำตรกำร

ภำครฐัที่มีตอนนีอ้ำจไม่ใช่ยำแรงพอจะช่วยกระตุน้ตลำดที่ซบเซำมำนำนไดม้ำกนกั ภำครฐัควร  พิจำรณำมำตรกำรกระตุน้เฉพำะภำ

คอสงัหำฯ เพิ่มเติม เช่น กำรลดหย่อนภำษีบำ้นหลงัแรก หรือขยำยมำตรกำรลด ค่ำโอนกรรมสิทธ์ิ-ค่ำจดจ ำนองครอบคลมุที่อยู่อำศยั

ทุกระดับรำคำ รวมถึงมีมำตรกำรกระตุน้ภำคเศรษฐกิจที่ตรงจุด  และชัดเจน เพื่อช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรซือ้และสรำ้งควำม

เชื่อมั่นใหก้บัผูบ้รโิภค เนื่องจำกแ มจ้ะมีกำรเปิด ประเทศเต็มรูปแบบ แต่เชื่อว่ำกำรกลบัมำของ ชำวต่ำงชำติน่ำจะยงัไม่คกึคกัเทียบเทำ่

กบัช่วงก่อน โควิด และกำร เติบโตในตลำดอสงัหำฯ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัควำมคล่ีคลำยของสถำนกำรณร์ะหว่ำงประเทศไม่วำ่ จะเป็นกำร

แพร่ระบำด หรือสถำนกำรณค์วำมขัดแยง้ ต่ำงๆ คำดกำรณว์่ำภำพรวมตลำดอสังหำฯ ของไทยในช่วง 3-6 เดือนขำ้งหนำ้นี ้จะอยู่ 

ในช่วงเริ่มฟืนตวัแบบ ค่อยเป็นค่อยไปมำกกว่ำกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด 

จำกขอ้มลูเชิงลึกของตลำดอสงัหำฯ ไทยในไตรมำสล่ำสดุ พบว่ำที่อยู่อำศยัแนวรำบยงัมำแรง โดยดชันีซปัพลำยบำ้นเดี่ยว

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 40% ในรอบปี ดชันีซปัพลำยหรือจ ำนวนที่อยู่อำศยัปรบัตวัเพิ่มขึน้มำอยู่ที่ 233 จุด จำก 229 จุด หรือเพิ่มขึน้ 2% จำก

ไตรมำสก่อน หรือปรบัตวัเพิ่มขึน้ 13% เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ โดย เทรนดท์ี่อยู่อำศยัแนวรำบยงัมำแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้

บำ้นเดี่ยวมีจ ำนวนเพิ่มขึน้มำกที่สดุอยู่ที่ 11% จำกไตรมำสก่อน หรือเพิ่มขึน้ 40% จำกปีก่อนหนำ้เลยทีเดียว 

ขณะที่ควำมตอ้งกำรทำวนเ์ฮำสเ์พิ่มขึน้ 6% จำกไตรมำสก่อน หรือเพิ่ม 25% จำกปีก่อนหนำ้ ดำ้นคอนโดมิเนียมแมจ้ะทรงตวั

จำกไตรมำสก่อน แต่ในรอบปีนัน้เพิ่มขึน้ 11% สะทอ้นใหเ้ห็นว่ำผูป้ระกอบกำรและ ผูบ้ริโภคที่มีสินคำ้แนวรำบอยู่ในมือน ำสินคำ้ออก

มำขำยมำกขึน้ เพื่อตอบรบักบักลุ่มผูซ้ือ้เพื่ออยู่อำศยัจรงิ ซึ่งมี แนวโนม้ควำมตอ้งกำรซือ้ที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพำะบำ้นเดี่ยวเพิ่มขึน้ 3% จำก

ไตรมำสก่อน และเพิ่มถึง 48% จำกปีก่อนหนำ้ถือเป็นสญัญำณบวกแมอ้ตัรำกำรดดูซบัสินคำ้ในตลำดหรืออตัรำกำรซื ้อจริงจะยงัไม่สงู

มำกนกัก็ตำม ส่วนโครงกำรคอนโดมิเนียมแมด้ชันีซปัพลำยจะทรงตวั แต่คำดว่ำจะมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ในไตรมำสต่อไป เห็นไดจ้ำกควำม

เชื่อมั่นของผูป้ระกอบกำรท่ีเริ่มเปิดโครงกำรใหม่เพิ่มขึน้เพื่อเจำะกลุ่มเปำหมำยใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้แมว้่ำควำมตอ้งกำรซื ้อจะไม่

เปล่ียนแปลงจำกไตรมำสก่อนแต่ก็มีอตัรำกำรเพิ่มขึน้ถึง 33% ในรอบปี และเพิ่มขึน้จำกช่วงก่อนกำรแพรร่ะบำดฯ (ไตรมำส 4 ปี 2562) 

ถึง 70% ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่ำผูบ้รโิภคเริ่มกลบัมำพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีที่อยู่อำศยัมำกขึน้ 

ขณะที่ดชันีค่ำเช่ำยงัทรงตวั แมค้นสนใจเช่ำคอนโดฯจะเพิ่มขึน้ 50% ในรอบปี แมด้ชันีค่ำเช่ำในกรุงเทพฯ ล่ำสดุทรงตวัอยู่ที่ 

90 จุดจำกไตรมำสก่อน และลดลง 6% จำกปีก่อนหนำ้ แต่เมื่อพิจำรณำแนวโนม้กำรเติบโตของดัชนีค่ำเช่ำในรอบปีนั้น บำ้นเดี่ยว

เพิ่มขึน้ถึง 18% และทำวนเ์ฮำสเ์พิ่มขึน้ 7% จำกปีก่อนหนำ้ สวนทำงกับดชันีค่ำเช่ำคอนโดฯ ที่ลดลง 6% ในรอบปี สะทอ้นใหเ้ห็นว่ำที่

อยู่อำศยัแนวรำบยงัคงตอบโจทยผ์ูเ้ช่ำ ดำ้นดชันีซปัพลำย อสงัหำฯ ส ำหรบัเช่ำมีกำรปรบัตวัลดลง 5% จำกไตรมำสก่อน แต่เพิ่มขึน้ 

21% จำกปีก่อนหนำ้ โดยปรบัตัวลดลงทุกรูปแบบที่อยู่อำศยั ไม่ว่ำจะเป็นคอนโดฯ ลดลง 5% บำ้นเดี่ยวลดลง 3% และทำวนเ์ฮำส์

ลดลง 2% จำกไตรมำสก่อน 

นอกจำกนีใ้นตลำดเช่ำนัน้มีโอกำสเติบโตที่น่ำสนใจเห็นไดช้ัดจำกดชันีควำมตอ้งกำรเช่ำเพิ่มขึน้ 7% จำกไตรมำสก่อน (เพิ่ม 

42% จำกปีก่อนหนำ้) โดยคอนโดฯ มีดชันีควำมตอ้งกำรเช่ำเพิ่มขึน้ 11% จำกไตรมำสก่อน และเพิ่มถึง 50% จำกปีก่อนหนำ้ ต่ำงจำก

บำ้นเดี่ยวที่ลดลง 9% จำกไตรมำสก่อน (เพิ่มขึน้ 20% จำกปีก่อนหนำ้) และทำวนเ์ฮำสล์ดลง 9% จำกไตรมำสก่อน (เพิ่มขึน้ 15% จำก

ปีก่อนหนำ้) สะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้กำรฟืนตวัของตลำดเช่ำคอนโดฯ ที่ยงัคงมีกลุ่มเป้ำหมำยที่สนใจอยู่ไม่นอ้ย 
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ภำพรวมตลำดอสงัหำฯ ในเมืองท่องเที่ยว มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัจำกควำมตอ้งกำรซือ้และเช่ำเพิ่มมำกขึน้ แต่ยงัคงตอ้งจบัตำภำค

กำรท่องเที่ยวหลงักำรเปิดประเทศเต็มรูปแบบตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2565 เนื่องจำกมีปัจจยัทำ้ทำยหลำยดำ้น อำทิ นโยบำยปลอด

โควิด หรือ Zero COVID Policy ของจีนท ำใหน้กัท่องเทียวจีนยงัไม่สำมำรถเดินทำงมำไทยไดแัละสงครำมระหว่ำงรสัเซีย-ยูเครน ซึ่ง

ส่งผลกระทบกระทบต่อนกัทองเทียวรสัเซีย รวมถึงภมูิภำคยโุรป หำกสงครำมมีเหตกุำรณรุ์นแรงและซึ่งประเทศเหล่ำนีเ้ป็นลกูคำ้หลกัที

จะเขำ้มำซือ้อสงัหำฯ ในเมืองท่องเที่ยวของไทย  

ที่มำ : ศนูยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัยไ์ทย 

ส ำหรบัทิศทำงในระยะต่อไปจำกกำรแข่งขันที่มีแนวโนม้รุนแรงขึน้ ในภำวะที่ก ำลังซือ้ที่อยู่อำศัยยังฟ้ืนตัวไดช้ำ้ ส่งผลให้

ผูป้ระกอบกำรพฒันำโครงกำรเพื่อตอบสนองลกูคำ้ในรูปแบบหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงรำยไดจ้ำกกำร

ขำยที่อยู่อำศยัเป็นหลกั สรุปดงันี ้

กำรพัฒนำโครงกำรรูปแบบอสังหำริมทรัพยแ์บบผสมผสำน (Mixed-use) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของกำรร่วมทุน ระหว่ำง

พันธมิตร (Joint Venture: JV) โดยใช้จุดเด่นของพันธมิตรมำเสริมโครงกำร เพื่อเพิ่ มศักยภำพในกำรแข่งขันในภำวะที่ตลำด

อสงัหำรมิทรพัยช์ะลอตวั ดว้ยกำรลงทนุในโครงกำรท่ีมีรำยไดส้ม ่ำเสมอ (Recurring income) ในรูปแบบของค่ำเช่ำหรือค่ำบรกิำร 

กำรพฒันำที่อยู่อำศยัเพื่อรองรบักระแสรกัสขุภำพ (Health conscious) เป็นเทรนดท์ี่ไดค้วำมนิยมในกลุ่มคนทุก เพศทุกวยั 

ประกอบกบักำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 หนนุใหเ้กิดกระแสกำรตื่นตวัของกำรระวงัป้องกนั รวมถึงกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพใหแ้ข็งแรง 

ผูป้ระกอบกำรจึงเริ่มมีกำรพฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัที่ส่งเสรมิกำรมีสขุภำพดี (Wellness residence) ในหลำยรูปแบบ เช่น เพิ่มบรกิำร

ดูแลสุขภำพไวใ้นโครงกำร ขณะเดียวกันผูป้ระกอบกำรไดอ้อกแบบพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศยัใหพ้ืน้ที่ส่วนกลำงและภำยในหอ้งชุด

เหมำะส ำหรบัผูส้งูวยั รวมไปถึงปรบัเปล่ียนโครงกำรคอนโดมิเนียมมำเป็นเนอสซิ่งโฮม เพื่อรองรบักำรเขำ้สู่สงัคมผูส้งูอำยโุดยสมบรูณ ์

(Aged society)ในปี 2565 

กำรใชร้ะบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยับำ้นอจัฉริยะ (Smart home) เป็นกำรพฒันำที่อยู่อำศยัที่มีอุปกรณ ์Smart home ติดตัง้มำ

พรอ้มกับตัวบำ้น ส่วนใหญ่จะเนน้กำรเชื่อมอุปกรณต์่ำงๆ ใหส้ำมำรถควบคุมและตรวจสอบไดจ้ำก  Smartphone เพื่อควบคุมเรื่อง

ควำมปลอดภยั กำรบรหิำรกำรใชพ้ลงังำนภำยในบำ้น เช่น ระบบน ำ้ ระบบไฟฟ้ำ และกำรบรหิำรดำ้นเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์เป็นตน้ 

โครงกำรที่อยู่อำศัยรูปแบบสิทธิกำรเช่ำระยะยำว (Leasehold) ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่ Prime area เช่น รำชด ำริ หลงัสวน 

เป็นตน้ ชำวต่ำงชำติถือครองไดไ้ม่จ ำกดั ซึ่งจะมีรำคำซือ้ขำยถกูกว่ำแบบ Freehold ในย่ำนเดียวกนัเฉล่ีย 30-40% 

ปัจจัยทีค่าดว่าจะมีผลกดดันการเติบโตของธุรกิจ ปี 2565 

ไดแ้ก่ เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปท ำให้ผู้ประกอบกำรเผชิญควำมยำกล ำบำกในกำรท ำตลำดมำกขึน้ หนี ้

ครวัเรือนมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ มีผลใหส้ถำบนักำรเงินเพิ่มควำมเขม้งวดในกำรปล่อยสินเชื่อและดีมำนดท์ี่อยู่อำศยัฟ้ืนตวัได้จ ำกัด ส่วน

ใหญ่เป็นควำมตอ้งกำรเพื่ออยู่อำศยัจรงิ โดยยูนิตเหลือขำยที่อยู่ในระดบัสงูโดยเฉพำะคอนโดมิเนียม กดดนัดีมำนดก์ำรลงทุนและเก็ง

ก ำไร ขณะที่อุปสงคช์ำวต่ำงชำติเผชิญอุปสรรคดำ้นกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ ผูป้ระกอบกำรอำจตอ้งใชก้ลยุทธ์ดำ้นรำคำเพื่อ

ส่งเสริมกำรขำยและเรง่ระบำยสต็อก จึงอำจกดดนัผลประกอบกำรของธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยงักดดนั

กำรเติบโตของธุรกิจโดยเฉพำะโครงกำรแนวสงู จึงคำดว่ำอตัรำกำรขำยจะอยู่ในระดบัต ่ำและอำจมีตน้ทุนส่งเสริมกำรตลำดเพิ่มขึน้



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 69 

มำกเพื่อกระตุน้ยอดขำย ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ยงัประคบัประคองธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปได ้ขณะที่รำยกลำง-เล็กจะเผชิญกำรแข่งขนั

รุนแรง นอกจำกนี ้ตน้ทุนดำ้นต่ำงๆ มีแนวโน้มปรับสูงขึน้ อำทิ รำคำที่ดินในท ำ เลที่มีศักยภำพสูง ผู้ประกอบกำรจึงมีแนวโนม้หำ

พนัธมิตรเพื่อรว่มทนุหรือควบรวมกิจกำรทัง้กบับรษิัทอสงัหำรมิทรพัย ์ในประเทศหรือกลุ่มทนุต่ำงชำติ เพื่อขยำยฐำนเงินทนุท ำใหธุ้รกิจ

สำมำรถแข่งขนัได ้

5. ปัจจัยความเสี่ยง 

 ปัจจยัควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท

อย่ำงมีนยัส ำคญั และแนวทำงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงสำมำรถสรุปได ้ดงันี ้

5.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 1) ความเสี่ยงจากกลยุทธด์้านราคาของคู่แข่ง 

  กลยุทธส์งครำมรำคำ (Price War) ของคู่แข่งที่มีมำกในภำพรวมดชันีรำคำอสงัหำฯ ลดลงตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 

เรื่อยมำ เนื่องจำกผูบ้รโิภคมีรำยไดล้ดลงบำ้งก็ไดร้บัผลกระทบจำกกำรท ำงำน ท ำใหต้อ้งชะลอกำรซือ้ที่อยู่อำศยัออกไปก่อน อีกทัง้

ทำงฝ่ังผูป้ระกอบกำรก็ต่ำงเร่งระบำยยูนิตคงคำ้ง จึงตอ้งออกแคมเปญ  โปรโมชนัเพื่อกระตุน้กำรตดัสินใจของผูซ้ือ้บำ้น จึงท ำให้

รำคำอสงัหำฯ ปรบัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

ถึงแมภ้ำพรวมรำคำที่อยู่อำศยัจะปรบัลดลง แต่เมื่อแยกแต่ละประเภทท่ีอยู่อำศยัจะพบว่ำ โครงกำรประเภทแนวรำบอย่ำง

บำ้นเดี่ยว ดชันีรำคำมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้ และเพิ่มขึน้มำกถึง 13% จำกช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 

(ช่วงก่อนที่จะมีกำรระบำดของโควิด-19 สวนทำงกับคอนโดมิเนียม ซึ่งดชันีรำคำลดลง 11% จำกปีก่อนหนำ้ และลดมำกถึง 16% 

จำกช่วงก่อนที่จะมีกำรระบำดของโควิด-19  

ข้อมูลดังกล่ำวสะท้อนใหเ้ห็นควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจำกตอ้งท ำ งำนที่บำ้น 

(Work from Home) มำกขึน้ พรอ้มทัง้ตอ้งเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคมดว้ยเพื่อควำมปลอดภยั ท ำใหห้ลำยคนเปล่ียนจำกกำรอยู่คอนโด

มำซือ้บำ้นแนวรำบแทน ซึ่งขอ้ดีของบำ้นแนวรำบคือมีพืน้ที่ใชส้อยที่กวำ้งกว่ำ สำมำรถท ำกิจกรรมไดอ้ย่ำงหลำกหลำย อยู่กับ

สมำชิกในครอบครวัไดห้ลำยคน อีกทั้งยังสำมำรถเวน้ระยะห่ำงจำกเพื่อนบำ้นไดม้ำก ตอบโจทยก์ำรใชช้ีวิตในยุคนีอ้ย่ำงลงตวั 

รำคำบำ้นเดี่ยวในช่วงที่ผ่ำนมำจึงมีกำรปรบัขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  

จำกปัจจยัดงักล่ำวท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเกิดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำเพื่อกระตุน้ก ำลงัซือ้ เพื่อชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่มีอยู่

อย่ำงจ ำกัด ทัง้นีปี้ 2565 ถือเป็นปีที่มีกำรแข่งขนัสงูเกินกว่ำตลำดช่วงปกติ เนื่องจำก ผูป้ระกอบกำรอสงัหำริมทรพัยส่์วนใหญ่มีส

ต๊อกคงเหลือจ ำนวนมำก ประกอบกับในตลำดรวมก็มีสต๊อกที่อยู่อำศยัเพิ่มมำกขึน้ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรตอ้งใชก้ลยุทธก์ำรแข่งขนั

ดำ้นรำคำดว้ยกำรลดรำคำขำยลงประมำณ 3- 5%  

ทัง้นี ้สงครำมรสัเซีย ยูเครน ซึ่งส่งผลใหโ้ลกเกิด 'วิกฤติซพัพลำยเชน' ครัง้ใหญ่ เกิดภำพครึ่งปี 2565 ภำคอสงัหำริมทรพัย ์

เผชิญกบัรำคำวสัดกุ่อสรำ้งสงู เนื่องดว้ยทัง้ 2 ประเทศ เป็นผูส่้งออกเหล็ก (วสัดตุัง้ตน้) อนัดบั 3 และ 8 ของโลก รวมถึงสงครำมยงั

ท ำใหเ้กิดปัญหำขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลิงอย่ำงหนกัลุกลำมกำรขนส่ง กระทบต่อตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยั กลำยเป็น

วิกฤติเชิงซอ้นต่อกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำร ที่มำพรอ้มกับกำรเร่งตวัขึน้ของอตัรำเงินเฟ้อ และแนวโนม้นโยบำยกำรขึน้อตัรำ



 

                                                                                                                                       บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 70 

ดอกเบีย้ตำมธนำคำรกลำงสหรฐั (เฟด) ซึ่งหำกไม่สำมำรถบรหิำรจดักำรตน้ทนุไดด้ี อำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงหลีกเล่ียง

ไม่ได ้

ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น กรรมกำรสมำคมกำรคำ้กลุ่มอสงัหำรมิทรพัยอ์อกแบบและก่อสรำ้ง สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย เห็น

ว่ำกำรใช้กลยุทธ์สงครำมรำคำเข้ำมำเป็นตัวกระตุน้ เป็นส่ิงที่ไม่ควรท ำเนื่องจำกกำรท ำสงครำมรำคำ เป็นกำรท ำลำยตลำด

อสงัหำรมิทรพัยท์ัง้ระบบและในระยะยำวไม่ส่งผลดีกบัธุรกิจโดยรวม  

ขณะที่รำคำขำยคอนโดฯ นั้น มีระดับรำคำเสนอขำยของคอนโดฯ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 ปรบัขึน้ เพียงเล็กนอ้ย โดย

รำคำเสนอขำยคอนโดฯ ในบริเวณศูนยก์ลำงธุรกิจอยู่ที่  239,955 บำท ต่อ ตร.ม.เทียบเท่ำกับ ไตรมำสที่ผ่ำนมำ ในขณะที่รำคำ

เสนอขำยคอนโดฯในบริเวณรอบเขตศูนยก์ลำงธุรกิจ (City Fringe) อยู่ที่ 116,115 บำท ต่อ ตร.ม. ปรบัตวัขึน้ในอตัรำ 0.3% เมื่อ

เทียบกบัไตรมำสที่แลว้ หรือปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำ 6.0% หำกเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อนหนำ้ ส่วนรำคำเสนอขำยของคอนโดฯ 

ในบริเวณชำนเมืองกรุงเทพมหำนครอยู่ที่ 63,815 บำท ต่อ ตร.ม. ปรบัตวัขึน้ 0.6% หำกเทียบกับไตรมำสก่อนหนำ้ หรือ ปรบัตวั 

เพิ่มขึน้ 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัในปีก่อนหนำ้ โดยรำคำเฉล่ียรวมทกุพืน้ที่อยู่ เพียง 0.3% เนื่องจำกบำง โครงกำรมีกำรปรบั

รำคำขำยในบำงหอ้งแตร่ำคำขำยเฉล่ียทัง้โครงกำรส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรำคำขำยปกติตำมที่ผูพ้ฒันำโครงกำรไดต้ัง้ไวต้ัง้แต่ตน้ จึงท ำ

ใหร้ำคำขำยเฉล่ียในไตรมำสนีไ้ม่ไดม้ีกำรปรบัตวัมำกนกั โดยคำดว่ำรำคำขำยในไตรมำสที่ 3 มีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัขึน้มำรอ้ยละ 

2-3 อนัเนื่องมำจำกอตัรำเงินเฟ้อที่ท  ำใหร้ำคำวสัดุที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหต้น้ทุนค่ำก่อสรำ้งสงูขึน้ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรตอ้งแบกรบัภำระ

ตน้ทนุตรงนีไ้วท้ัง้หมด  

ทั้งนี ้ส่ิงที่ผูป้ระกอบกำรควรปรบัตัวตำมภำวะดงักล่ำว คือกำรพัฒนำสินคำ้ใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรแทจ้ริง และ

พัฒนำทำงเลือกให้กับลูกคำ้ในหลำกหลำยดำ้น โดยเฉพำะโครงกำรที่ขำยไดแ้ลว้ ควรน ำส่วนที่เหลือจำกก ำไรเข้ำไปพัฒนำ

บำงส่วนท่ีเพิ่มคณุค่ำใหก้บัลกูคำ้ต่อไป (ขอ้มลูประกอบจำก : DDPROPERTY) 

 2) ความเสี่ยงจากสถานการณโ์ควิด  

 กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ที่ยืดเยือ้มำเป็นเวลำกว่ำ 2 ปีส่งผลก ำลังของผูบ้ริโภคลดลง เพรำะผูบ้ริโภคไม่

อยำกมีหนีสิ้นระยะยำวหลำยปีภำพรวมตลำดอสังหำฯ ครึ่งปีแรก แม้ยอดกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่ลดลง 40-50% ช่วงแรก

ผูป้ระกอบกำรต่ำงคำดหวงัว่ำสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดโควิดระลอก 3 จะไม่รุนแรง ทุกบริษัทน่ำจะทยอยเปิดตวัโครงกำรใหม่

ออกมำในช่วงไตรมำส 3-4 แต่เมื่อเกิดเหตกุำรณแ์พรร่ะบำดรุนแรงในเดือน ก.ค. 64 ที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบอำรมณซ์ือ้และก ำลงั

ซือ้ “หดตวั” หนกัขึน้กว่ำเดิม ขณะที่มำตรกำรเขม้งวดต่ำงๆ ยงัคงอยู่ ไม่ว่ำจะกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม กำรจ ำกดักำรเดินทำง

ทัง้ในและระหว่ำง ประเทศท ำใหปี้ 2564 น่ำจะเป็นปีที่กำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต ่ำที่สดุในรอบ 17 ปี 

นบัตัง้แต่ 2547 เป็นตน้มำ น่ำจะเหลือยอดไม่เกิน 40,000 ยูนิต ทัง้คอนโดและบำ้นจดัสรร โดยเฉพำะตลำด อำคำรชุด ซึ่งไดร้บั

ผลกระทบจำกก ำลงัซือ้ชำวต่ำงชำติที่ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศไดแ้ละกลุ่มที่ซือ้เพื่อกำรลงทุนชะลอกำรซือ้ ตอ้งยอมรบัว่ำ

ปัจจยัลบจ ำนวนมำกที่เขำ้มำกระทบตลำดอสงัหำฯ 

 ช่วงครึง่ปีหลงัปี 2565 สถำนกำรณก์ำรระบำดของโควิด-19 เริ่มคล่ีคลำยส่งผลใหก้ำรเปิดตวัโครงกำรท่ีอยู่อำศยัใหม่เตมิ

เขำ้สู่ตลำดมำกขึน้เมื่อเทียบกับช่วงปี ที่ผ่ำนมำจำกกำรคำดกำรณข์องศูนยข์อ้มูล อสังหำริมทรพัยธ์นำคำรอำคำรสงเครำะห ์
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 71 

(REIC) พบว่ำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ปี 2565 จะมี โครงกำรที่อยู่อำศยัเกิดใหม่ 77,728 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ใน

สดัส่วน 50.8% เมื่อเทียบกบัช่วงปีก่อน 

 ที่เป็นเช่นนีเ้พรำะผูป้ระกอบกำรเชื่อมั่นว่ำ เศรษฐกิจและตลำดอสงัหำริมทรพัยเ์ริ่มฟ้ืนตวัดีขึน้นบัตัง้แต่ช่วงไตรมำส 3 

ต่อไตรมำส 4 ของปีนี ้จำกนโยบำยเปิดประเทศของรฐับำลมีกำรเดินทำงท ำกิจกรรมไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ควำมตอ้งกำรที่อยู่อำศยั

ใหม่มีมำกขึน้ขณะเดียวกนัยงัเชื่อมั่นว่ำรฐับำลจะออกมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจต่อเนื่องทัง้กำรขยำยอำยกุำรลดค่ำธรรมเนียม

กำรโอนกรรมสิทธ์ิ จดจ ำนองรวมถึงมำตรกำร LTV 

 สะทอ้นว่ำกำรเปิดตวัโครงกำรที่อยู่อำศยัใหม่ตลอดปีนี ้มีสดัส่วนเกือบจะใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนเกิดสถำนกำรณโ์ควิดที่มี

จ ำนวนหน่วยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเฉล่ียปีละ 100,000 หน่วย ท่ีเป็นจุดสงัเกตที่น่ำจับตำคือ คอนโดมิเนียมเริ่ม

กลับคืนสู่ตลำด โดยพบว่ำโครงกำรใหม่ในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร  ปริมณฑล ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 กำรเปิดโครงกำร

ใหม่ประเภทคอนโดมิเนียมกลับขึน้มำมีสัดส่วนเกิน  กว่ำครึ่งของโครงกำรที่อยู่อำศยัเปิดตวัใหม่ทั้งหมด โดยมีสัดส่วน 63.3% 

ขณะที่โครงกำรบำ้นจดัสรรลดลงมำอยู่ ที่ 36.7% ซึ่งถือว่ำเป็นสดัส่วนที่ใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนเกิดสถำนกำรณก์ำรระบำดของโค

วิด ในปี 2561 และมูลค่ำ กำรเปิดตัวโครงกำรใหม่สูงกว่ำค่ำเฉล่ียก่อนเกิดกำรระบำดของโควิด ที่มำข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล

อสงัหำรมิทรพัย ์ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์(REIC) 

 ดังนั้นในปี 2565 บริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงของกำรรบัรูร้ำยไดแ้ละกระแสเงินสดรบันอ้ยกว่ำที่ประมำณกำรไวซ้ึ่งอำจ

ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัทฯ แต่กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ในปัจจบุนั ไม่กระทบต่อยอดขำยโครงกำร

มำกนกั เนื่องจำกลูกคำ้เป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูคำ้ระดบักลำงที่มีฐำนะกำรเงินระดบัหนึ่ง ประกอบกับกำรสนบัสนุนให้

ท ำงำนที่บำ้น (Work From Home) ส่งผลใหล้กูคำ้ มีควำมตอ้งกำรพืน้ที่อยู่อำศยัมำกขึน้เพื่อสำมำรถท ำงำนที่บำ้นได ้จึงท ำให้

คนกลบัมำใหค้วำมสนใจกบักำรอยู่บำ้นมำกขึน้ และเริ่มมองหำที่อยู่อำศยัที่มีขนำดใหญ่ขึน้มองว่ำช่วงนีเ้ป็นช่วงที่เหมำะสมใน

กำรซือ้อสงัหำริมทรพัยท์ ำใหย้อดจองโครงกำรในแนวรำบของบริษัทฯ ยงัสำมำรถขำยไดต้ำมปกติและเป็นโอกำสในกำรขำยได้

มำกขึน้ดว้ย 

 3) ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทฯ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีภ่าพรวมมีการชะลอตัว 

ในระหว่ำงปี 2564 – 30 มิถุนำยน 2565 รำยไดห้ลกัของบริษัททัง้หมดมำจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์เป็นสดัส่วนที่เกิน

กว่ำรอ้ยละ 95 ของรำยไดแ้ละในครึง่ปีแรก ปี 2565 สดัส่วนรำยไดแ้บ่งเป็นแนวรำบรอ้ยละ 40 คอนโดรอ้ยละ 60 

ภำพรวมตลำดอสังหำฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 นี ้ยังคงชะลอตวัอยู่ แมว้่ำทิศทำงตลำดจะเริ่มดีขึน้หลังไดร้บัปัจจยั

บวกจำกทิศทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องจกัรส ำคญัของเศรษฐกิจไทยเริ่มฟ้ืนตวัใหเ้ห็น แต่ปัจจยัลบที่ธุรกิจอสงัหำฯ 

ยงั ตอ้งเผชิญยงัมีอยู่รอบดำ้น ทัง้ภำวะเงินเฟ้อที่สงูขึน้ต่อเนื่องตัง้แตต่น้ปี รวมถึงอตัรำดอกเบีย้ที่มีแนวโนม้สงูขึน้ เมื่อผนวกกบัภำวะ

สงครำมระหว่ำงรสัเซียยเูครนที่ส่งผลกระทบใหร้ำคำพลงังำนและวสัดุก่อสรำ้งปรบัตวัสงูขึน้ตำมไปดว้ย กลำยเป็นปัจจยัส ำคญัท ำ

ใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจชะลอแผนซือ้ที่อยู่อำศยัแมจ้ะยงัมีควำมตอ้งกำรอยู่ต่อเนื่อง 
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ส ำหรบักำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ๆ ในปี 65 คำดกำรณจ์ะเพิ่มขึน้มำกกว่ำปี 2564 โดยจะมีกำรเปิดใหม่ประมำณ 77,728 

หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.8 จำกปี 64 หรือเพิ่มขึน้อยู่ในช่วงรอ้ยละ 35.8 ถึง 65.9 มูลค่ำ กำรเปิดตัวจะสูงถึง 401,360 ลำ้นบำท 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 83.3 จำกปี 65 หรือเพิ่มขึน้อยู่ในช่วงรอ้ยละ 65.0 ถึง 101.6 

ทั้งนี ้บำ้นแนวรำบน่ำจะไดร้บักำรตอบรบัจำกผูซ้ือ้มำกกว่ำ ในขณะที่อำคำรชุดจะค่อยๆ ฟ้ืนตัว  เนื่องจำกสต๊อกที่ลดลง 

และรำคำที่ดินที่แพงขึน้ ท ำให ้ผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้งสรำ้งอำคำรชุดเพื่อใหส้อดคลอ้งก ำลงัซือ้ โดยจะอยู่ในหอ้งชดุรำคำไม่เกิน 3 

ลำ้นบำท และใหส้ังเกตกลุ่มโครงกำรคอนโดฯ หอ้งชุดรำคำเกิน 10 ลำ้นบำท ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ำรอ้ยละ 50 ของมูลค่ำกำรเปิด

คอนโดฯ ในไตรมำส 2 นัน้ ผูป้ระกอบกำรอำจจะใชสิ้นคำ้ในกลุ่มคอนโดฯ รำคำแพง เป็นตวัขบัเคล่ือนยอดขำยและสรำ้งรำยไดม้ำก

ขึน้ 

ในช่วงที่ผ่ำนมำตลำดที่อยู่อำศยัแนวรำบยงัคงเป็นกลุ่มที่อยู่อำศยัที่ยงัครองใจคนซือ้บำ้นเป็นหลกั  สงัเกตไดจ้ำกควำม

ตอ้งกำรซือ้ที่เติบโตต่อเนื่อง ส่วนที่อยู่อำศัยแนวสูงยังเป็นที่ตอ้งกำรในกลุ่มผูเ้ช่ำ ภำคธุรกิจ  อสังหำฯ ลุน้กำร เปิดประเทศเต็ม

รูปแบบดงึดดูก ำลงัซือ้ต่ำงชำต ิอนัจะมีผลในกำรช่วยผลกัดนัตลำด คอนโดมิเนียมใหก้ลบัมำเติบโตอีกครัง้ คำดกำรณต์ลำดอสงัหำ

ฯ ไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังมีโอกำสฟ้ืนตัวแบบ ค่อยเป็นค่อยไป แนะภำครฐัออกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจที่ตรงจุดมำช่วยเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรซือ้สรำ้ง ควำมเชื่อมั่นผูบ้รโิภค กระตุน้กำรเติบโตอสงัหำฯ ใหฟ้ื้นตวัเรว็ขึน้ 

 4) ความเสี่ยงจากการจัดหาทีด่ินเพื่อพัฒนาโครงการ  

บรษิัทฯ มีนโยบำยในกำรเลือกท ำเลที่ตัง้ของโครงกำรท่ีจะพฒันำที่มศีกัยภำพสงูติดกบัเสน้ทำงคมนำคมที่ส ำคญั อยู่ใน

ย่ำนธุรกิจส ำคญั ซึ่งลักษณะของที่ดินที่กล่ำวมำนัน้เป็นที่ตอ้งกำรอย่ำงมำกของตลำดอสังหำริมทรพัย ์มีระดับรำคำที่สูง และ

เพิ่มขึน้ในทุกๆ ปีอย่ำงต่อเนื่อง โดยยงัมีปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลต่อรำคำ ที่ดิน และกำรจดัหำที่ดินใหม่เพื่อกำรพฒันำ ไดแ้ก่ ขอ้จ ำกดั

ทำงดำ้นกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรใชป้ระโยชน์ ที่ดิน ต ำแหน่งที่ตัง้ ระบบสำธำรณูปโภค และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณ

ใกลเ้คียง ซึ่งรำคำที่ดินที่ขยบัตวัสงูส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มีกำรก่อสรำ้งรถไฟฟ้ำรวมทัง้ส่วนต่อขยำย ย่ำนธุรกิจ เมืองท่องเที่ยว 

และจังหวัดที่มี กำรก่อตัง้เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอำจส่งผลใหบ้ริษัทฯ เผชิญควำมเส่ียงจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถหำที่ดินใน  

ลักษณะดังกล่ำวมำพัฒนำโครงกำรไดแ้ละส่งผลให้กระทบต่อตน้ทุนในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ โดย เฉพำะโครงกำรแนว

รถไฟฟ้ำ 

5) ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ 

ปัจจุบนักำรขออนุญำตและรำยงำนวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) มีควำมเขม้งวดมำกท ำใหก้ำรขออนญุำตใช้

ระยะเวลำนำนขึน้ และหำกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งปฏิบตัิงำนผิดพลำดจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย  หรือล่ำชำ้ไม่เป็นไปตำมเวลำหรือ

เงื่อนไขที่ไดต้กลงไว ้อันเนื่องมำจำกสำเหตุต่ำง ๆ ทั้งจำกสำเหตุต่ำง ๆ ของ  ตัวผูร้บัเหมำก่อสรำ้งเอง หรือมำจำกสำเหตุทำง

ธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคมุไดย้กตวัอย่ำงเช่น ฝนตกหนกั  แผ่นดินไหว พำยุ และอุทกภยั เป็นตน้ บริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงที่

เกิดจำกผลกระทบของกำรขยำยระยะเวลำ กำรด ำเนินงำนออกไป ท ำใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเพิ่มบุคลำกรในกำรด ำเนินกำร ส่งผล
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กระทบต่อตน้ทุนในกำรด ำเนินโครงกำร ส่งผลถึงกำรวำงแผนไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรบริหำรจัดกำรดำ้นบุคลำกร แผนพัฒนำ

โครงกำรท่ีจะเกิดควำมล่ำชำ้ จนท ำใหไ้ม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดต้ำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้

5.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

1) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี ้

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 

ส ำหรบัปี 2564 – 2565 และงวด 9 เดือนปี 2565 เท่ำกบั (1.03) ลำ้นบำท, 218.28 ลำ้นบำท และ 208.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  

ณ 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทมีอตัรำส่วนดงักล่ำวเท่ำกบั 1.02 เท่ำ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ 31 ธันวำคม 2564 ที่เท่ำกบั 

0.93 เท่ำ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี ้ยของบริษัทเพิ่มขึน้ เนื่องจำก บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธ์ิและรบัรูร้ำยได้

เพิ่มขึน้ แต่อตัรำส่วนดงักล่ำวยงัมำกกว่ำ 1 เท่ำ แสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัท มี EBITDA เพียงพอท่ีจะสำมำรถช ำระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ได ้ 

ณ 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีอตัรำส่วนดงักล่ำวเท่ำกบั 0.93 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2563 ที่มีอตัรำส่วนติดลบ เนื่องจำก

กำรเพิ่มขึน้ของยอดขำยจึงท ำให ้EBITDA เพ่ิมขึน้ โดยหลกัๆ มำจำกยอดโอนกรรมสิทธ์ิ โครงกำร ชีวำทยั ฮอลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว-

โชคชยั 4 เฟส 1 และโครงกำรชีวำทยั เกษตร นวมินทร ์

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั  

ณ มิถนุำยน 2565 เท่ำกบั 0.10 เท่ำ มีอตัรำส่วนเท่ำเดิมเมื่อเทียบกบั ณ 31 ธันวำคม 2564 เท่ำกบั 0.10 เท่ำ อตัรำส่วน

ควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัใกลเ้คยีงเท่ำกบัปีก่อน เนื่องจำกก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงิน ได ้ค่ำเส่ือม

รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ใกลเ้คียงกนั และมีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิไม่ต่ำงกนัมำก 

ณ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีตรำส่วนดงักล่ำวเท่ำกับ 0.01 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2563 ที่มีอตัรำส่วนติดลบเนื่องจำก

ในปี 2564 บรษิัทมีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำฯ เพิ่มขึน้ 

ทัง้นีอ้ตัรำส่วนที่นอ้ยกว่ำ 1 เท่ำ หมำยควำมว่ำบรษิัทไม่สำมำรถช ำระภำระผูกพนัไดด้ว้ยผลกำรด ำเนินงำนเพียงอย่ำง

เดียว จึงมีควำมเส่ียงที่บรษิัทฯ อำจผิดนดัช ำระหนีภ้ำระผกูพนัหำกไม่สำมำรถหำแหล่งเงินทนุ หรือเงินกูย้ืมอื่นมำเพื่อช ำระหนี  ้

  ณ 30 กันยำยน 2565 บริษัทมีหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้รวม 3,457.79 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีท้ี่มีภำระดอกเบีย้ที่จะ

ครบก ำหนดในหนึ่งปี 2,168.82 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยงำนที่ส ำคญั ไดแ้ก่ เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,371.19 ลำ้น

บำท หุน้กูจ้  ำนวน 1,604.16 ลำ้นบำท และเงินรบัล่วงหนำ้ที่มีภำระดอกเบีย้ 300.86 ลำ้นบำท และหนีท้ี่มีภำระดอกเบีย้ที่จะครบ

ก ำหนดเกินกว่ำหน่ึงปี จ ำนวน 1,288.97 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยงำนท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 342.35 

ลำ้นบำท และหุน้กูจ้  ำนวน 941.62 ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้บริษัทมีแผนกำรช ำระคืนหนีสิ้นและหุน้กูท้ี่จะครบก ำหนดช ำระในหนึ่งปี ไดแ้ก่ แผนช ำระหุน้กู้ ดว้ยรำยไดจ้ำกผล

กำรด ำเนินงำนและกำรออกหุน้กูชุ้ดใหม่ และส ำหรบัเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงินที่จะครบหนดเป็นสินเชื่อจำกกำรลงทุนสรำ้ง

โครงกำร ซึ่งมีเงื่อนไขในกำรช ำระคืนต่อเมื่อโอนกรรมสิทธ์ิใหล้กูคำ้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่มีปัญหำเรื่องกำรไม่สำมำรถช ำระคืน
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หุน้กูห้รือเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน โดยนอกเหนือจำกกำรระดมทุนผ่ำนทำงหุน้กูแ้ลว้ บริษัทมีแหล่งเงินทนุส ำรอง ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2565 ไดแ้ก่ วงเงินกูจ้ำกธนำคำร และสถำบนักำรเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้จ ำนวน 1,243.47 ลำ้นบำท 

2) ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมายเน่ืองจากลูกค้าไม่โอนตามวันที่

ก าหนดไว้ในสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิทัมีโครงกำรท่ีลกูคำ้ท ำกำรจองและท ำสญัญำซือ้ขำยแลว้แต่ยงัมิไดโ้อนกรรมสิทธ์ิ

จ ำนวนทัง้สิน้ 439 หน่วย คดิเป็นมลูค่ำรวม 1,408 ลำ้นบำท ซึ่งสดัส่วนหลกัมำจำกโครงกำร ชวีำทยั ป่ินเกลำ้ จ ำนวน 621 ลำ้น

บำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 44.10 จำกมลูค่ำรวม และ โครงกำรชวีำทยั ฮอลมำรค์ ลำดพรำ้ว-โชคชยั 4 เฟส 2 จ ำนวน 455 ลำ้น

บำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 32.32 จำกมลูค่ำรวม และ โครงกำรอืน่ๆ ที่ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่ำงรอโอนกรรมสิทธ์ิจ ำนวน 

332 ลำ้นบำท ซึ่งลกูคำ้ส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตดิต่อสินเชื่อจำกธนำคำรและด ำเนินกำรตรวจรบัหอ้ง และเพื่อกระตุน้

กำรโอนกรรมสิทธ์ิของลกูคำ้ บรษิัทฯ ไดอ้อกมำตรกำรในกำรเรง่รดักำรโอนกรรมสิทธ์ิของลกูคำ้ อำทิเช่น บรษิัทฯ เตรียมหอ้งชดุ

หรือบำ้นใหพ้รอ้ม “Zero Defect” เพื่อใหล้กูคำ้รบัมอบสินคำ้ตัง้แต่ครัง้แรกที่เขำ้ตรวจ รวมถงึ ขอ้เสนอโปรโมชั่นต่ำงๆ เพื่อให้

ลกูคำ้ไดร้บัสิทธิพิเศษหำกโอนกรรมสิทธ์ิตำมท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด ทัง้นีบ้รษิัทฯ ได ้มีกำรตดิตำมลกูคำ้อย่ำงใกลช้ดิ หำกประเมินว่ำ

กำรโอนกรรมสิทธ์ิอำจมีควำมล่ำชำ้หรือคำดว่ำจะถกูยกเลิก บรษิทัฯ ก็ไดส้อบถำมและเจรจำกบัลกูคำ้เพื่อใหท้รำบถึงปัญหำและ

หำทำงออกรว่มกนัเพื่อใหไ้ดผ้ลรบัท่ีดีที่สดุ ทัง้สองฝ่ำย โดยบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำสญัญำภำยใน 7 วนันบัแต่

วนัท่ีจองและด ำเนินกำร โอนกรรมสิทธ์ิภำยใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีท ำสญัญำ และหำกลกูคำ้ไมด่  ำเนนิกำรตำมขอ้ตกลง บรษิัทฯ จะ

พิจำรณำถือวำ่ลกูคำ้สละสิทธิกำรจองและจะด ำเนินกำรยึดเงินท ำสญัญำ เงินผ่อนดำวนแ์ละหำลกูคำ้รำยใหม่ 

3) ความเสี่ยงทีบ่ริษทัอาจมีภาระต้องคนืเงนิรับลว่งหน้า กรณีถูกยกเลกิสัญญาจากการขายโครงการ 

บริษัทฯ มีกำรขำยโครงกำร และรบัเงินล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ส ำหรบัโครงกำรคอนโดมิเนียม 2 โครงกำร คือ โครงกำร

ชีวำทยัป่ินเกลำ้ และโครงกำรฮอลลม์ำรค์ลำดพรำ้ว-โชคชยั 4 เฟส 2 โดยมีเงื่อนไขที่ลกูคำ้สำมำรถ เลือกท่ีจะไม่โอนกรรมสิทธ์ิได ้

ซึ่งหำกลกูคำ้เลือกใชสิ้ทธิไม่โอนกรรมสิทธ์ิ ทัง้หมด อำจท ำใหบ้รษิัทมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถช ำระเงินคืนใหแ้ก่ลกูคำ้ได  ้

 

6. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

6.1 สินทรัพยห์ลักของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 สินทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท และบรษิัทย่อยประกอบดว้ยที่ดินและตน้ทุนกำร

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ และ ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ ์มีรำยละเอียดดงันี ้

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

ที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์

5,511.78 เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนั

กำรเงินจ ำนวน 11 โครงกำรและค ำประกนัหุน้

กูจ้  ำนวน 3 โครงกำร 
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รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 74.47 เป็นเจำ้ของ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนั

กำรเงิน  

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 17.10 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 9.53 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 5,612.88 
 

  

  5.2 ทีด่ินและต้นทนุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ที่ดินและตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยไ์ดแ้ก่ ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งเพื่อขำยในโครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 

30 กนัยำยน 2564 ที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยม์ีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5,511.78 ลำ้นบำท มี

รำยละเอียดดงันี ้
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ช่ือโครงการ ประเภทสินทรัพย ์
วันท่ี

ประเมิน 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินท่ี

ปรับปรุง 31 ธ.ค. 

64 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตาม

บัญชี ณ 30 ก.ย. 

65 

(ล้านบาท) 

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ 
ภาระผูกพัน 

  
โครงกำรชีวำทยั เพชรเกษม 271 อำคำรชดุพกัอำศยั 7-ม.ค.-65 37.1 70.42 - บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 428 ลำ้นบำท 

โครงกำรชีวำทยั เรสซิเดนซ ์อโศก1 อำคำรชดุพกัอำศยั 7-ม.ค.-65 70.08 200.67 19.56 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินหุน้กู ้CWTTH227A จ ำนวน 677.50  ลำ้นบำท 

โครงกำรชีวำวลัย ์ป่ินเกลำ้-สำทร4 บำ้นเดี่ยว 25-ต.ค.-65 677.65 502.12 549.28 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 507.00 ลำ้นบำท 

โครงกำรชีวำโฮม   วงแหวน-ล ำลกูกำ3 ทำวนโ์ฮม 10-ม.ค.-65 304.21 429.61 216.83 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 315 ลำ้นบำท 

โครงกำรชีวำทยั เรสซิเดนท ์ทองหล่อ 2 อำคำรชดุพกัอำศยั 23-พ.ย.-64 753.65 680.83 711.81 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินหุน้กุ ้CWTTH227A จ ำนวน   677.50  ลำ้นบำท  
 

โครงกำรชีวำโฮม สขุสวสัดิ์-ประชำอทุิศ 3 ทำวนโ์ฮม 11-ม.ค.-65 380.57 479.99 264.36 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 387 ลำ้นบำท  

โครงกำรชีวำทยั เกษตรนวมินทร์1 อำคำรชดุพกัอำศยั 10-ม.ค.-65 996.14 1,292.24 541.76 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 814 ลำ้นบำท 
 

 
โครงกำรชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญั 135 อำคำรชดุพกัอำศยั 11-ม.ค.-65 121.52 279.87 14.33 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 197 ลำ้นบำท 

 

 
โครงกำรชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ โชคชยั 4 

อำคำรชดุพกัอำศยั 6-ธ.ค.-64 440.14 742.3 

 

บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 885 ลำ้นบำท 

 

เฟส 1 144.59  

เฟส 2 568.80  

โครงกำรชีวำทยั ป่ินเกลำ้ อำคำรชดุพกัอำศยั 15-ม.ค.-64 672.46 493.95 898.32 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 702 ลำ้นบำท 
 

 
โครงกำรชีวำรมย ์นครอินทร ์ บำ้นเดี่ยว 10-ม.ค.-64 680.89 889.08 562.48 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 702 ลำ้นบำท 

 

 

โครงกำรชีวำ บิซ โฮม เอกชยั - บำงบอน โฮมออฟฟิศ 11-ม.ค.-65 562.88 340 298.00 บริษัทฯ 
จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 265 ลำ้นบำท  

และหุน้กู ้CWTTH227A (2/63)  วงเงินหลกั 677.5 ลำ้นบำท 
 

โครงกำรชีวำโฮม กรุงเทพ - ปทมุ ทำวนโ์ฮม 25-ก.ย.-63 644.6 333.71 259.06 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 419 ลำ้นบำท  

โครงกำรชีวำโฮม รงัสิต - ปทมุ ทำวนโ์ฮม 25-ธ.ค.-63 643.07 406.69 412.61 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินในวงเงินจ ำนวน 418 ลำ้นบำท  

โครงกำรบำ้นมือสอง (Renue) อำคำรชดุพกัอำศยั/บำ้นเดี่ยว/ทำวนโ์ฮม - - - 49.99    

รวม     6,984.96 7,141.48 5,511.78      

หมำยเหต ุ 1.   โครงกำรท่ีก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ และพรอ้มโอนกรรมสิทธ์ิ 

2.   มลูค่ำสินทรพัยป์ระเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกบัขอ้มลูตลำด (Market Approach) ประเมินโดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทประเมนิมลูค่ำทรพัยส์ินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  

3.   มลูค่ำสินทรพัยป์ระเมินโดยวิธีมลูค่ำคงเหลือ (Residual Method) ประเมินโดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต 

4.  มลูค่ำสินทรพัยป์ระเมินโดยวิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลูตลำด (Comparison Approach) ประเมินโดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรยีล เอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินท่ีไดร้บั ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 77 

 5.3 อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินและโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ ทั้งนี ้ ณ วันที่  30 กันยำยน 2565 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุมีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 74.47 ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงันี ้

รายการ 
พืน้ที่ 

(ตร.ม.) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที ่30 กันยายน 

2565 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) เจ้าของ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

ที่ดินเปล่ำ โครงกำร2 1   21,312.00 38.70 50.08 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงิน 

หอ้งชดุใหเ้ช่ำ 2 768.81 35.77 70.59 บริษัทฯ จดจ ำนองเป็นหลกัประกนักบั

สถำบนักำรเงิน 

รวม 74.47     

หมำยเหต ุ  

1. มลูค่ำทรพัยส์ินประเมินโดยวิธีคิดตน้ทนุ (Cost Approach) และวิธีเปรียบเทียบตำมรำคำตลำด (Market Approach) ซึ่งประเมินเม่ือวนัที่ 27 มกรำคม 

2565 โดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และผู้

ประเมินหลกัคือ นำยศิวดล  พลศร ี

2. มลูค่ำทรพัยส์ินประเมินโดยวิธีวิเครำะหจ์ำกรำยได ้(Income Approach) และวิธีเปรียบเทียบตำมรำคำตลำด (Market Approach) ซึ่งประเมินเม่ือ

วนัที่ 7 มกรำคม 2565 โดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนกังำน ก.ล.ต. และผูป้ระเมินหลกัคอื นำยวีรศกัดิ์ กอบกิรญักลุ 

5.4 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์ 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

ส ำนกังำน และส ำนกังำนขำยและหอ้งตวัอย่ำง ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณม์ีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชใีน

งบกำรเงินรวมจ ำนวน 17.09 ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงันี ้

รายการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ 1.90 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์ ำนกังำน 7.59 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

ส ำนกังำนขำยและหอ้งตวัอย่ำง 7.60 เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 17.09     

 

 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 78 

5.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่คอมพิวเตอรซ์อฟทแ์วร ์ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนมีมลูค่ำสทุธิตำม

บญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 9.54 ลำ้นบำท โดยบรษิัทเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในคอมพิวเตอรซ์อฟทแ์วรซ์ึ่งไม่มีภำระผกูพนัใดๆ  

5.6 การลงทุนซือ้ทีด่นิเพือ่พัฒนาโครงการใหม ่

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิทัไม่มีที่ดินที่ซือ้มำเพื่อพฒันำโครงกำรใหม่ 

บริษัทมีนโยบำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยก่อนที่บริษัทจะซือ้ที่ดิน บริษัทมีหน่วยงำน 

และกระบวนกำรในกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำร ทัง้ทำงดำ้นกำรตลำด กำรก่อสรำ้ง กำรออกแบบ ขอ้ก ำหนด

ทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ทำงดำ้นกำรเงิน โดยเมื่อพิจำรณำแลว้เห็นว่ำเหมำะสมและมคีวำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำร

ตำมแนวทำงและกลยทุธข์องบรษิัท บรษิัทจึงจะด ำเนินกำรซือ้ที่ดิน ทัง้นี ้บรษิัทมีนโยบำยไม่สะสมที่ดิน เพื่อโอกำสในกำรพฒันำใน

ระยะยำว โดยที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซือ้มีควำมเหมำะสมตำมกลยุทธ์ของบริษัททั้งขนำด รำคำและท ำเลที่ตั้ง ( Strategic 

Location) 

5.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทมีบริษัทย่อยจ ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ชีวำทัย อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกัด และบริษัท ชี

วำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดับรษิัทรว่มคำ้จ ำนวน 2 บรษิัท คือ บรษิัท ชีวำทยั ฮพั ซูน จ ำกดั และ บรษิัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั และบริษัท

รว่มจ ำนวน 1 บรษิัท คือ บรษิัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั 

ทัง้นี ้ณ วันที ่30 กันยายน 2565 บริษัทบันทกึ

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ดังกล่าวตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทและ

บริษัทย่อย โดยวิธีราคาทุน รวมทัง้สิน้ 135.59 

ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีช่ าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

บริษัทย่อย     

บริษัท ชีวำทยั อินเตอรเ์ชนจ ์จ ำกดั 100.00 100.00 100.00 68.59 

บริษัท ชีวำทยั โฮม ออฟฟิศ จ ำกดั 135.00 135.00 100.00 - 

บริษัทร่วมค้า 

บริษัท ชีวำทยั ฮพัซูน จ ำกดั 

บริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั 

 

14.00 

50.00 

 

14.00 

50.00 

 

50.00 

70.00 

 

7.00 

35.00 

บริษัทร่วม 

บริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั 

 

100.00 

 

100.00 

 

25.00 

 

25.00 

 

 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 79 

ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 

1. งบการเงนิของบริษัท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือน 

ปี 2565 

30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 

สินทรัพย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 35.94 58.99 513.27 74.84 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 11.95 22.78 33.43 60.85 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 36.00 - - - 

ที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ 5,680.33 6,066.22 5,530.25 5,511.78 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้ง 18.70 12.55 9.26 14.34 

เงินมดัจ ำกำรซือ้ที่ดิน 29.67 25.67 25.67 37.67 

สินทรพัยท์ี่รบัรูจ้ำกตน้ทนุในกำรไดม้ำซึ่งสญัญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ 0.94 2.92 22.38 24.62 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 38.50 37.24 119.00 99.09 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,852.02 6,226.38 6,253.25 5,823.18 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 28.34 22.62 6.69 6.69 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 131.58 204.53 308.25 362.00 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - 

เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 40.37 36.32 30.20 31.70 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 18.95 11.10 7.02 5.91 

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 277.70 78.48 76.18 74.47 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 20.15 36.66 22.62 17.10 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - 10.54 8.14 6.48 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13.01 11.93 10.74 9.54 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14.02 37.03 31.19 30.42 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 8.17 7.42 5.98 7.50 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 552.29 456.63 507.01 551.80 

รวมสินทรัพย ์ 6,404.31 6,683.01 6,760.27 6,374.98 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีส้ินหมนุเวียน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 51.24 - 2.51 222.24 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 65.00 174.50 

หุน้กูร้ะยะสัน้ - 247.52 - - 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 80 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือน 

ปี 2565 

30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 287.68 410.52 426.61 521.85 

เงินประกนัผลงำนกำรก่อสรำ้ง 81.70 121.46 99.12 95.67 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,682.00 1,646.07 695.41 806.61 

ส่วนของหุน้กูท้ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,693.78 485.41 952.10 662.54 

ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 3.13 3.21 2.07 

เงินมดัจ ำและเงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ 61.53 146.40 48.29 23.65 

เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ที่มีภำระดอกเบีย้ - - 363.92 300.86 

หนีส้ินจำกกำรขำยทรพัยส์ินที่มีสิทธิซือ้คืนและขำยคืนทีค่รบก ำหนดภำยใน

หนึ่งปี 
- - 79.32 195.69 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย - - 0.91 16.36 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ 2.21 18.14 25.23 30.26 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 8.69 5.08 9.81 9.43 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,868.84 3,083.73 2,771.46 3,061.73 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน

หนึ่งปี 
297.05 626.16 650.67 342.35 

หุน้กู ้- สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 482.61 1,045.82 1,250.44 941.62 

หนีส้ินจำกกำรขำยทรพัยส์ินที่มีสิทธิซือ้คืนและขำยคืน - - 111.17 - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 7.77 5.85 5.00 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 11.42 14.20 17.44 14.28 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะยำว 1.59 29.03 20.05 7.74 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 2.35 3.68 16.79 12.48 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - 11.74 12.03 10.04 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 795.03 1,738.40 2,084.44 1,333.50 

รวมหนี้สิน 4,663.86 4,822.13 4,855.90 4,395.23 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุน้     

ทนุจดทะเบียนหุน้สำมญั 2,307,692,307 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 2,307.69 2,307.69 2,307.69 1,825.03 

ทนุที่ออกและช ำระแลว้หุน้สำมญั 1,275,027,883 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 1,275.03 1,275.03 1,275.03 1,275.03 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 214.48 214.48 214.48 214.48 

ก ำไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย     

- บริษัทฯ 23.94 30.94 35.29 35.29 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 81 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือน 

ปี 2565 

30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 

- บริษัทย่อย 8.13 8.13 8.13 8.13 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 218.87 332.31 371.44 446.82 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,740.45 1,860.88 1,904.37 1,979.75 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,404.31 6,683.01 6,760.27 6,374.98 

 

2. งบก าไรขาดทุน 
 

งบก าไรขาดทุน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 9 

เดือน ปี 

2564 

งวด 9 

เดือน ปี 

2565 

30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 65 

ก าไรขาดทุน 

รำยได ้      

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ 1,113.89 1,622.25 2,091.89 1,564.32 1,654.73 

รำยไดอ่ื้น 8.31 11.32 32.59 26.49 23.72 

รวมรายได้ 1,122.21 1,633.57 2,124.48 1,590.81 1,678.44 

ค่ำใชจ้่ำย 

ตน้ทนุขำยอสงัหำริมทรพัย ์ 821.18 (1,285.16) (1,543.04) (1,159.30) (1,199.39) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 192.56 (191.59) (211.00) (155.31) (187.48) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 160.81 (202.07) (202.84) (144.21) (137.84) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,174.55 (1,678.82) (1,956.88) (1,458.82) (1,524.71) 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (52.34) (45.24) 167.60 131.99 153.74 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 0.67 (4.04) (6.13) (6.01) 1.50 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม (5.71) (7.85) (4.08) (3.04) (1.11) 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 6.61 9.75 12.19 10.25 13.31 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (22.47) (67.66) (78.26) (62.83) (32.76) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (73.25) (115.04) 91.33 70.35 134.67 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ 12.75 21.68 (21.19) (15.89) (30.36) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (60.50) (93.36) 70.13 54.46 104.31 

ก ำไรส ำหรบัปีส ำหรบักำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 5.43 213.80 - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (55.06) 120.44 70.13 54.46 104.31 

 

 

 

 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 82 

3. งบกระแสเงนิสด 

 

งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือน 

ปี 2565 

30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ขำดทนุก่อนภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง (73.25) (115.04) 91.33 - 

ก ำไรก่อนภำษีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 5.43 213.80 - - 

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได ้ (67.81) 98.76 91.33 134.67 

รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ - - - - 

เป็นเงินสดรบั (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน - - - - 

ที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยล์ดลง - - - - 

จำกกำรโอนเป็นตน้ทนุขำย 810.01 1,240.08 1,541.70 1,192.52 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย 27.46 30.32 21.19 12.97 

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมลูค่ำโครงกำร - 1.88 (1.88) - 

ผลตำ่งจำกส่วนลดคำ่เช่ำจ่ำย - 0.07 - - 

ก ำไรจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ - (0.14) (0.01) - 

ค่ำตดัจ ำหนำ่ยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู้ 12.31 14.54 15.46 11.43 

ค่ำตดัจ ำหนำ่ยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 0.81 1.49 5.94 7.50 

ค่ำตดัจ ำหนำ่ยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรขำยทรพัยส์ินที่มีสิทธิซือ้คืนและ

ขำยคืน 
- - 6.10 9.43 

ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัย์ - (208.09) - - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ ์ 0.04 0.00 0.38 - 

ค่ำใชจ้่ำยเพ่ือสนบัสนนุนิติบคุคลอำคำรชดุ - - 0.98 - 

ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ - 0.25 0.13 - 

ส่วนแบ่งขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ (0.67) 4.04 6.13 (1.50) 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม 5.71 7.85 4.08 1.11 

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 3.79 2.77 3.24 1.96 

ประมำณกำรค่ำซ่อมแซมบำ้น อำคำรชดุและสำธำรณปูโภค 1.36 8.71 0.45 0.78 

ประมำณกำรเงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมู่บำ้น 1.59 2.38 2.15 1.61 

ประมำณกำรหนีส้ินจำกคดีควำม - 0.18 - 1.09 

โอนกลบัประมำณกำรรำยรบัประกนัรำยไดแ้ก่กองทรสัต ์ - - (2.32) (2.54) 

ผลเสียหำยจำกกำรก่อสรำ้งโครงกำร - 20.95 - - 

รำยไดด้อกเบีย้ (6.61) (9.75) (12.19) (13.31) 

ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 7.24 51.62 52.84 9.57 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละ - - - - 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 83 

หนีส้ินด ำเนินงำน 795.23 1,267.91 1,735.69 1,367.28 

สินทรพัยด์  ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) - - - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 11.90 (1.59) 1.07 (14.19) 

ที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ (3,133.79) (1,467.77) (794.03) (979.27) 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้ง (16.60) 6.15 3.29 (5.08) 

เงินมดัจ ำกำรซือ้ที่ดิน 217.32 4.00 - - 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3.54 1.73 (76.70) 5.68 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.80 0.75 1.44 (1.51) 

หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - - - - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 143.40 114.93 4.53 99.19 

เงินประกนัผลงำนกำรก่อสรำ้ง 49.38 39.75 (22.34) (3.45) 

เงินมดัจ ำและเงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ 39.78 84.87 (98.11) (24.63) 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ (2.68) (0.41) (2.16) (7.14) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.97 (3.61) 4.73 (0.38) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - 11.74 0.29 (1.99) 

เงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (1,889.73) 58.45 757.70 434.50 

จ่ำยภำษีเงินได ้ (29.45) (2.46) (25.84) (19.49) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,919.18) 55.98 731.87 415.02 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) (8.02) 5.72 15.93 - 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (78.58) (36.95) (103.72) (53.75) 

เงินสดรบัจำกกำรขำยทรพัยส์ินใหแ้ก่ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุ - - - - 

ในอสงัหำริมทรพัย ์ - 430.67 - - 

เงินสดจ่ำยซือ้อำคำรและอปุกรณ ์ (16.45) (3.62) (0.17) (2.29) 

เงินสดจ่ำยซือ้คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ (6.92) (0.49) (0.40) - 

เงินสดรบัจำกดอกเบีย้ 0.57 0.26 0.11 0.07 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (109.39) 395.60 (88.24) (55.96) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเพิ่มขึน้ (ลดลง) 51.24 (51.24) 2.51 27.07 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ - - 65.00 109.50 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - - 400.00 

ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - - (200.00) 

เงินสดรบัจำกกำรเบิกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,670.49 1,529.50 1,111.04 1,146.63 

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (398.81) (1,234.80) (2,031.94) (1,344.66) 

เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้กูร้ะยะสัน้ - 250.00 - - 

เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้กูร้ะยะยำว 486.00 1,056.70 1,266.20 350.00 
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ช ำระคืนหุน้กูร้ะยะสัน้ - - (250.00) - 

เงินสดจ่ำยช ำระคืนหุน้กูร้ะยะยำว - (1,698.50) (587.63) (955.08) 

เงินสดรบัจำกหนีส้นิจำกกำรขำยทรพัยส์ินที่มีสิทธิซือ้คืนและขำยคืน   197.70 - 

เงินสดรบัจำกเงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ที่มีภำระดอกเบีย้   377.70 19.97 

ช ำระคืนเงินรบัล่วงหนำ้ที่มีภำระดอกเบีย้แก่ลกูคำ้    (96.80) 

เงินสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู ้ (5.57) (20.39) (20.25) (4.73) 

เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน - (3.00) (11.20) (9.36) 

เงินสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรขำยทรพัยส์ินที่มีสิทธิ ซือ้คืนและ

ขำยคืน และเงินรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ที่มีภำระดอกเบีย้ 
- - (42.18) - 

เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ 0.00 - - - 

จ่ำยเงินปันผล (44.63) - (26.65) (33.02) 

เงินสดจ่ำยหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - (4.67) (4.62) (3.01) 

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ (201.16) (252.13) (235.02) (204.01) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,557.57 (428.53) (189.33) (797.49) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (471.01) 23.05 454.29 (438.44) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 506.94 35.94 58.99 513.27 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี  35.94 58.99 513.27 74.84 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 แนวโน้มของตลำดอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศไทย ในไตรมำส 3 ปี 2565 ภำพรวมเศรษฐกิจยังคงมีปัจจัยทำ้ทำยใน

หลำยๆดำ้น แมว้่ำทั่วโลกจะสำมำรถปรบัตัวกับกำรระบำดของโควิด-19 ไดแ้ลว้ก็ตำม แต่ภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอก

ประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ตน้ทุนค่ำวัสดุก่อสรำ้งที่สูงขึน้ ภำวะเงินเฟ้อ กำรอ่อนตัวลงของค่ำเงินบำท รวมถึงอัตรำดอกเบีย้ ส่ งผล

กระทบใหป้ระชำชนยงัตอ้งรดัเข็มขดัค่ำใชจ้่ำย ทัง้ภำครฐัและเอกชนต่ำงร่วมมือกันออกมำตรกำรเพื่อเอือ้ต่อกำรตดัสินใจซือ้ของ

ผูบ้ริโภค อำทิ กำรลดค่ำธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิและค่ำจดจ ำนองทัง้บำ้นใหม่และบำ้นมือสอง รวมถึงมำตรกำรผ่อนคลำยกำร

ควบคมุสินเชื่อเพื่ออยู่อำศยั (Loan-to-Value: LTV) ชั่วครำวของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ก ำลงัจะสิน้สดุในสิน้ปี 2565 นี ้ 

ประกอบกับไตรมำสนีร้ำคำที่อยู่อำศัยยังไม่ปรับตัวสูงขึน้ถือเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับกำรตัดสินใจซือ้ก่อนที่รำคำที่อยู่อำศัย 

ดอกเบีย้และตน้ทนุท่ีดินจะปรบัตวัสงูขึน้ในปีหนำ้   อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดม้ีกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัมมุมองของผูบ้รโิภคในมิติต่ำงๆ

พรอ้มทัง้น ำมำปรบัใชใ้นแผนกลยทุธท์ัง้ระยะสัน้และระยะยำว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณปั์จจบุนั ไม่ว่ำจะเป็นแผนกำรตลำด

ต่ำงๆ ทัง้ดำ้นรำคำและโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ยอดขำยโดยยงัเพิ่มช่องทำงกำรตลำดทำงออนไลนใ์นโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอรม์ 

เพื่อตอบสนองกบัวิถีกำรด ำเนินชีวิตที่เปล่ียนไปของคนรุน่ใหม่ 

 อีกทัง้บริษัทยงัคงใหค้วำมส ำคญักับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยใหม้ีควำมคุม้ค่ำ รวมถึงนโยบำยที่

มุ่งเนน้กำรน ำหลกักำรดำ้นควำมยั่งยืน (ESG) หรือส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) สงัคม (Social) และบรรษัทภิบำล (Governance) 

เพื่อน ำมำปรบัใชใ้หเ้ขำ้กบักำรบรหิำรจดักำรของบรษิัท ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) บรษิัทไดจ้ดัท ำโครงกำร CHEWA Goes 

Green เพื่อสรำ้งควำมตระหนกัรู ้ปลกูฝังจิตส ำนึกดำ้นกำรประหยดัพลงังำน ทรพัยำกร อนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มคดัแยกขยะอย่ำงถกูวิธี 

และเพิ่มมูลค่ำขยะโดยกำรน ำขยะเขำ้สู่กระบวนกำร upcycling เพื่อสรำ้งประโยชนใ์หเ้กิดขึน้ต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดค่ำใชจ้่ำย

บำงส่วนของบริษัท ดำ้นสงัคม (Social) กำรมีสวสัดิกำรดูแลพนกังำน สรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดี และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถ

ส่ือสำรถึงผูบ้รหิำรระดบัสงูในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ แนวคิดที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทตำม “โครงกำรบญุรอฟัง” อีกทัง้

ยงัเป็นช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสที่สำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นได ้รวมถึงกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนช่วยในกำรพฒันำคณุภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรเตบิโตขององคก์รใหม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ เพื่อใหธุ้รกจิ

ด ำเนินไปไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวดสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี ้

  ส ำหรบังวดสำมเดือน ชีวำทยัมีรำยไดร้วมเป็นจ ำนวน 495.78 ลำ้นบำท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.21 หรือ 65.47 ลำ้นบำท จำก 

430.31 ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2564 สำเหตุหลกัมำจำก ยอดโอนกรรมสิทธ์ิของโครงกำรแนวสงู จ ำนวน 7 โครงกำร เป็นจ ำนวน 

302.96 ลำ้นบำท เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 61.11 ของรำยไดร้วม และโครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 6 โครงกำร เป็นจ ำนวน159.28 ลำ้นบำท 

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32.13 ของรำยไดร้วม รวมถึงโครงกำรบำ้นมือสอง จ ำนวน 13.65 ลำ้นบำท เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.75 และรำยได้

อื่น 19.89 ลำ้นบำท เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.75 ของรำยไดร้วม  
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 รำยไดร้วมส ำหรบังวดเกำ้เดือนของปี 2565 จ ำนวน 1,691.75  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.66 หรือ 90.70 จำก 1,601.05 

ลำ้นบำทในไตรมำส 3/2564  บริษัทมีก ำไรสทุธิเบ็ดเสร็จ อยู่ที่ 108.40 ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไรเพิ่มขึน้ 53.94 ลำ้นบำท และมีอตัรำ

ก ำไรสุทธิรอ้ยละ 6.41 ทั้งนี ้จำกยอดขำยและยอดรับรูร้ำยได้ในไตรมำส 3/2565 ชีวำทัยยังคงเร่งกระตุน้ยอดขำยให้ผลกำร

ด ำเนินงำนได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บริษัทไดต้ั้งไว้ที่  2,800 ล้ำนบำท  โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยร์วมทั้งสิน้ 

1,654.73 ลำ้นบำท ถือเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 59.10 ของรำยไดท้ี่ประมำณกำรไว ้ซึ่งแบ่งเป็นโครงกำรแนวสงู 1,072.67 ลำ้นบำท ถือ

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 38.31 และส ำหรบัโครงกำรแนวรำบมีรำยได ้562.81 ลำ้นบำท ถือเป็นรอ้ยละ 20.10 และโครงกำรบำ้นมือ 2 

จ ำนวน 19.24 ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 0.69 ของรำยไดท้ี่ประมำณกำรไว ้ แมใ้นไตรมำส 3/2565 นีต้  ่ำกว่ำเป้ำที่คำดกำรณไ์ว ้แต่ยงัคง

เหลือไตรมำสสุดทำ้ยก่อนสิน้ปี ท่ีบริษัทฯ จะพัฒนำไปตำมเป้ำ โดยมีโครงกำรใหม่ท่ีรอรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิอีก 1 

โครงกำรและโครงกำรอื่นๆที่มีกำรทยอยโอนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดกำรณไ์ว้ 

ตารางเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 และ 2564     

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 

 ส ำหรบัปี 2564 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 2,091.89  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 97.90 ของรำยได้

รวม เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 469.64 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.95 โดยแบ่งเป็น  
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1) รำยได้จำกโครงกำรคอนโดมีเนียม จ ำนวน 1,370.89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65 ของรำยได้จำกกำรขำย

อสงัหำริมทรพัยร์วมทัง้หมด ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 537.99 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 72.03 ซึ่งส ำหรบัปี 

2564 นีบ้ริษัทรบัรูร้ำยไดจ้ำกคอนโดมีเนียมโครงกำรใหม่ 1 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ โชคชยัส่ี 

เฟส 1  โดยรบัรูร้ำยไดใ้นช่วงไตรมำส 1 ปี 2564 

2) รำยไดจ้ำกโครงกำรแนวรำบ จ ำนวน 721 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่ง

ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 102.56 ลำ้นบำท หรือลดลงขึน้รอ้ยละ 12.45 ส ำหรบัปี 2564 และบรษิัทไม่มีโครงกำรใหม่

ในแนวรำบที่รบัรูร้ำยได ้ในปีนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 

ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 475.89 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 96.89 ของ

รำยไดร้วม เพิ่มขึน้จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 50.51 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.87  โดยแบ่งเป็น  

1) รำยได้จำกโครงกำรคอนโดมิเนียม จ ำนวน 302.96 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 63.66 ของรำยได้จำกกำรขำย

อสงัหำริมทรพัยร์วมทัง้หมด ซึ่งเพิ่มขึน้จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 39.59 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 15.03 

อนัเน่ืองมำจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรชีวำทยั ป่ินเกลำ้ท่ีเปิดตวัโครงกำรในปลำย ไตรมำส 2 

ส่งผลมำยงัไตรมำส 3/2565 นีอ้ีกดว้ย 

2) รำยไดจ้ำกโครงกำรแนวรำบ แบ่งเป็นโครงกำรทำวนโ์ฮม/อำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 114.48 ลำ้นบำท โครงกำรบำ้น

เดี่ยว 44.80 ล้ำนบำท รวมเป็น จ ำนวน 159.28 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.47 ของรำยได้จำกกำรขำย

อสังหำริมทรพัย  ์ซึ่งทำวนโ์ฮม/อำคำรพำณิชย ์เพิ่มจำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 31.20 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.46 แต่ส ำหรับโครงกำรบำ้นเดี่ยว ลดลง  33.93 ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 43.10 สืบเนื่องมำจำก 

บริษัทไม่มีโครงกำรแนวรำบเปิดตวัใหม่ ท่ีรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมำสนี ้บวกกับหลำยๆโครงกำร

แนวรำบไดท้ยอยโอนและปิดโครงกำรขำยในบำงส่วนไปแลว้ ณ ปัจจุบันก ำลังทยอยสรำ้งอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัยอดจองและโอนกรรมสิทธ์ิตำม Backlog ที่ตัง้เป้ำไว ้
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3) รำยไดจ้ำกโครงกำรบำ้นมือสอง   ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 นีม้ีรำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิเป็นจ ำนวน 13.65 ลำ้น

บำท คิดเป็นรอ้ยละ 2.87 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยร์วมทัง้หมด ในไตรมำส 3/2565 นี ้บริษัทเล็งเห็น

ถึงโอกำส ในกำรขยำยรูปแบบของธุรกิจใหม่ มุ่งเนน้กำรตีตลำดบำ้นมือสอง แมจ้ะเพิ่งเริ่มโครงกำรไดไ้ม่นำน แต่

บรษิัทไดร้บักำรตอบรบัท่ีดี มีลกูคำ้ใหค้วำมสนใจและโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ำยในงวด  

 รายได้อื่น 

 บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 44.78 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 2.09 ของรำยไดร้วม ซึ่งรำยไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำก

กำรบริหำรจดักำรแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ดอกเบีย้รบั เป็นตน้ ซึ่งส ำหรบัปี 2564 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 23.71 ลำ้น

บำท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 112.53 

บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 19.89 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 3.11 ของรำยไดร้วม ซึ่งรำยไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำก

กำรบริหำรจดักำรแก่บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ดอกเบีย้รบั เป็นตน้ ซึ่งส ำหรบัไตรมำส 3/2565 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นๆ ส ำหรบังวดเกำ้เดือน 

ลดลง 0.29 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 0.78 และส ำหรบังวดสำมเดือนเพิ่มขึน้ 6.22 ลำ้นบำท ในสัดส่วนรอ้ยละ 45.50 เมื่อ

เทียบกบังวดสำมเดือนในไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

             รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 

ไตรมำส 3 ปี 2563 บริษัทฯ ไดข้ำยโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำ (จ ำนวน 10 โรง) มลูค่ำขำย 460 ลำ้นบำท ส่งผลใหเ้กิดก ำไร

จำกกำรขำยทรพัยสิ์นดงักล่ำวจ ำนวน 208 ลำ้นบำท (สทุธิจำกค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยที่เก่ียวขอ้ง) ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด

มำตรฐำนกำรบัญชี บริษัทฯ จึงไดแ้ยกแสดงผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนธุรกิจใหเ้ช่ำพืน้ที่ไวเ้ป็น “ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำร

ด ำเนินงำนท่ียกเลิก” ส ำหรบัปี 2563 ไวจ้  ำนวน 213.80 ลำ้นบำท จึงท ำใหใ้นปี 2563 บรษิัทมีก ำไรสทุธิ 120.44 ลำ้นบำท 

 ส ำหรบัปี 2564 และ 2565 ไม่มีรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและค่ำบรกิำรแลว้ 

ต้นทุนและก าไรขั้นต้น 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 1,285.15 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 79.22 ของรำยไดจ้ำกกำร

ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 463.98 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ  56.50 ซึ่ง สอดคลอ้งกับรำยไดจ้ำกกำร

ขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ แต่ทัง้นีบ้รษิัทมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 26.28 เป็นรอ้ย

ละ 20.78 ลดลงรอ้ยละ 5.50 เนื่องจำกภำคตลำดอสังหำริมทรพัยม์ีกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำกันค่อนขำ้งสูง บริษัทจึงมีกำรปรบั

รำคำตำมสถำนกำรณเ์พื่อเรง่ระบำยสินคำ้คงเหลือ เพื่อใหม้ีเงินสดกลบัมำในกิจกำรไวท้ี่สดุ และอีกส่วนหน่ึงมำจำกกำรรบัรูร้ำยได้

จำกโครงกำรชีวำ บิซ โฮม ที่บริษัทได ้Take over มำ ซึ่งโครงกำรดงักล่ำว มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่ต  ่ำกว่ำเมื่อเทียบกับโครงกำรอื่นที่

บรษิัทเป็นผูค้ิดรเิริ่มพฒันำเอง 
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ส ำหรบัปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนขำยอสังหำริมทรพัย ์จ ำนวน 1,543.04 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 257.88 ลำ้น

บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.71  และอัตรำก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยอสังหำริมทรพัย ์เพิ่มขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 20.78 เป็นรอ้ยละ 

26.24 ซึ่งสอดคลอ้งกับยอดรบัรูร้ำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ และอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยอ์ยู่ที่รอ้ยละ 26.24 เพิ่มขึน้จำก

งวดเดียวกนัของปีก่อนที่รอ้ยละ 20.80 จะเห็นว่ำบรษิัทมีกำรบริหำรจดักำรตน้ทนุและรำคำขำยไดด้ียิ่งขึน้  

บริษัทมีตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำโรงงำนและบริกำร เป็นตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ไดแ้ก่ โรงงำน

ส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำและหอ้งชดุเพื่อรำ้นคำ้ใหเ้ช่ำ เนื่องจำกในเดือนสิงหำคม 2563 บริษัทมีกำรขำยโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำจึงไดบ้นัทึก

ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำแยกแสดงไว้ในผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่ไว้ในรำยกำร “ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำร

ด ำเนินงำนท่ียกเลิก”   

ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 ส ำหรบังวดเกำ้เดือนบรษิัทมีตน้ทนุขำยอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 1,199.39 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

70.90 ของรำยไดร้วม โดยเพิ่มขึน้ 40.09 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 3.46 และส ำหรบังวดสำมเดือน จ ำนวน 356.30 ลำ้นบำท คิดเป็น

รอ้ยละ 71.87 ของรำยไดร้วม ซึ่งเพิ่มขึน้ 51.13 ลำ้นบำท คิดเป็นเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

และส ำหรบัก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยส์ ำหรบังวดเกำ้เดือน เท่ำกับ 455.34  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 50.32 ลำ้น

บำท  โดยส ำหรบังวดสำมเดือน จ ำนวน 119.59 ลำ้นบำท โดยเพิ่มขึน้ 8.12 ลำ้นบำทจำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน อตัรำก ำไร

ขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบังวดสำมเดือนและเกำ้เดือน คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 25.13 และ 27.52 ตำมล ำดบั  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส ำหรบัปี 2563 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรรวมในกำรขำยและบริหำรรวม จ ำนวน 393.65 ลำ้นบำท คิดเป็น

รอ้ยละ 24.09 ของรำยไดร้วม  เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน  40.29  ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.40 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้มำจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำน ค่ำเช่ำ ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำซ่อมแซม

สำธำรณปูโภค ค่ำส่วนกลำงของนิติบคุคล เป็นเป็นตน้  ซึ่งค่ำใชจ้่ำยขำ้งตน้นีก้็สทุธิเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบักำรโครงกำรท่ีเพิ่มมำกขึน้  

ส ำหรบัปี 2564 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม จ ำนวน 413.84 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 19.47 ของรำยได้

รวม  เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 20.19 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.88 ซึ่งค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้สอดคลอ้งตำมยอดรบัรู ้

รำยได ้หำกเทียบกับอตัรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (SG&A) ต่อรำยไดร้วมจำกงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจำกรอ้ยละ 

24.09 เป็นรอ้ยละ 20.19 

ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 บริษัทมีอัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดร้วม (SG&A) จ ำนวน 325.32 ลำ้นบำท 

เพิ่มขึน้ จ ำนวน 25.80 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.61  และส ำหรบังวดสำมเดือนเพิ่มขึน้ จ ำนวน 23.23 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 25.08  เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ เป็นกำรรับรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัท ชีวำทัย ฮัพ ซูน จ ำกัด 

(“CTHS”) บริษัทถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 และ บริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกัด (“CWH”) บริษัทถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 70 ท ำใหบ้ริษัทรบัรู ้
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ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ส ำหรบัปี 2563 จ ำนวน 4.04 ลำ้นบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2563 บรษิัท ชีวำทยั ฮพั 

ซูน จ ำกัด ยังไม่มีกำรรับรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิจึงท ำใหย้ังไม่เกิดส่วนแบ่งก ำไร และบริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกัดมีผลกำร

ด ำเนินงำนท่ีขำดทุนอยู่ในจำกรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิเพียง 1 ยูนิต และส ำหรบังวดเกำ้เดือนปี 2564 บริษัทฯ รบัรูส่้วน

แบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ จ ำนวน 1.92 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนักบัปีก่อน จ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท เนื่องจำก

ยงัไม่มีรำยไดจ้ำกบรษิัทรว่มคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกัด 

บริษัทไดท้ ำสัญญำร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน รอ้ยละ 25 บริษัทฯ รับรูส่้วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมส ำหรับปี 2563 

จ ำนวน 7.85 ลำ้นบำท เนื่องจำกโครงกำรอยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง และอยู่ในช่วงพรีเซลลจ์ึงท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้ประกอบ

กับมีค่ำเส่ือมรำคำของส ำนกังำนขำยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้จำกปีก่อนด้วย และส ำหรบัปี 2564 บริษัทฯ รบัรูส่้วนแบ่งขำดทุน

จำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ ำนวน 4.08 ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้บรษิัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นผูพ้ฒันำ 2 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำร ฮำรท์ สขุมุวิท 62/1 มลูค่ำโครงกำร 160 ลำ้นบำท 

และโครงกำรฮำรท์ สขุุมวิท 36 มลูค่ำโครงกำร 270 ลำ้นบำท และส ำหรบับริษัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกัด เป็นผูพ้ฒันำโครงกำร 

Otium Phuket มลูค่ำโครงกำร 4,408 ลำ้นบำท อยู่ระหว่ำงพฒันำโครงกำร 

ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 บริษัทมีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)

จำกกำรลงทุนในบริษัท ชีวำทยั ฮพั ซูน จ ำกัด (“CTHS”) บริษัทถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 50 และ บริษัท ชีวำ ฮำรท์ จ ำกัด (“CWH”) 

บรษิัทถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 70 ท ำใหบ้รษิัทรบัรูส่้วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้สทุธิ จ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท และส่วนแบ่ง

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม เป็นกำรรบัรูส่้วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุในบรษิัท กมลำ ซีเนียร ์ลิฟวิ่ง จ ำกดั 

บรษิัทไดท้ ำสญัญำรว่มทนุถือหุน้สดัส่วน รอ้ยละ 25 บรษิัทรบัรูส่้วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ ำนวน 1.11 ลำ้นบำท 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ส ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 67.66 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 45.19 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 201.11 เกิดจำกดอกเบีย้ที่บรษิัทน ำมำใชเ้ป็นเงินทนุหมนุวยีนในกำรด ำเนินกิจกำร และกำรออกหุน้กู ้อีกทัง้ดอกเบีย้

เงินกูย้ืมของโครงกำรชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ จรญัฯ13 และโครงกำรชีวำทยั เกษตร-นวมินทร ์ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิ ไดสิ้น้สดุกำรรวม

ตน้ทนุกูย้ืมเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุโครงกำร ส่งผลใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที  

ส ำหรบั ปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงิน จ ำนวน 78.25 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 10.60 ลำ้น

บำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.54 เพิ่มขึน้จำกรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้หุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระ และดอกเบีย้ของโครงกำรที่สรำ้งเสร็จ 

ไดแ้ก่ โครงกำรชีวำทยั ฮอลลม์ำรค์ ลำดพรำ้ว-โชคชยั4 และโครงกำรชีวำทยั เรสซิเดนซ ์ทองหล่อ และภำระดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินที่

รบัมำจำกลกูคำ้จำกกำรท ำสญัญำจะซือ้จะขำยหอ้งชดุ โครงกำรชีวำทยั ป่ืนเกลำ้ โดยระบวุ่ำบรษิัทจะจ่ำยผลตอบแทนใหล้กูคำ้ 
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 91 

 ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 32.76 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 

30.07 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 47.90 ลดลงเนื่องจำกบริษัทมีกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและช ำระคืนหุน้กูร้ะยะ

ยำว  

ก าไรสุทธิ  

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทมีผลขำดทนุสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน อยู่ที่ 93.36 ลำ้นบำท ขำดทนุเพิ่มขึน้จำกงวดปีก่อน 32.87 ลำ้น

บำท หรือขำดทุนเพิ่มขึน้รอ้ยละ  54.33  เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19ส่งผล

กระทบต่อควำมตอ้งกำรซือ้ของผูบ้ริโภค นอกจำกนีก้ลุ่มลกูคำ้ที่จองซือ้ส่วนหนึ่งที่ประกอบอำชีพดำ้นงำนบริกำรไดร้บัผลกำระทบ

โดยตรงจำกโรคระบำด COVID – 19  ท ำใหก้ำรขอสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงินที่มีมำตรกำรรดักมุมำกยิ่งขึน้ และบำงรำยถกูปฏิเสธ

กำรใหสิ้นเชื่อหรือใหว้งเงินกูไ้ม่เต็มจ ำนวน ท ำใหย้อดยกเลิกจำกลกูคำ้คอ่ยขำ้งสงู นอกจำกนีภ้ำคอสงัหำรมิทรพัยม์ีกำรแข่งขนัดำ้น

รำคำกันค่อนขำ้งสูง บริษัทจึงมีกำรปรบัลดรำคำตำมสถำนกำรณ ์ท ำใหม้ีอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสังหำริมทรพัยท์ี่ลดลง 

ประกอบกบัยงัมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรษิัทท่ีเพิ่ทสงูขึน้ จึงส่งผลใหบ้รษิัทมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีขำดทนุ  

ทั้งนีบ้ริษัทมีกำรบันทึกก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (จ ำหน่ำยโรงงำนส ำเร็จรูปใหเ้ช่ำ จ ำนวน 10 โรง) 

จ ำนวน  213.80 ลำ้นบำท จำกผลกำรขำยทรพัยสิ์นนี ้ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 120.44 ลำ้น

บำท (หำกไม่รวมก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดังกล่ำว บริษัทจะมีผลขำดทุนจ ำนวน 93.36 ลำ้นบำท)  

ก ำไรเพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อน  จ ำนวน 175.50 ลำ้นบำท หรือ ก ำไรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 318.69 และมีอตัรำก ำไรสทุธิ เพิ่มขึน้

จำกรอ้ยละ -5.36 เป็นรอ้ยละ 7.33 

ส ำหรบัปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก ำไรสทุธิ จ ำนวน 70.13 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 

50.03 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 71.72 สำเหตุอนัเนื่องมำจำกปีก่อน บริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกจ ำนวน 213.80 

ลำ้นบำท ซึ่งงวดปัจจบุนับริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่งเป็นรำยไดห้ลกัเพิ่มสงูขึน้ เมื่อเทียบจำกงวดเดียวกนัของปี

ก่อน รวมถึงกำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยใหอ้ยู่ในสดัส่วนที่เหมำะสม  

ส ำหรบัไตรมำส 3/2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนจ ำนวน 7.98 ลำ้น

บำท ก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 3.28 ลำ้นบำท หรือในอตัรำรอ้ยละ 69.80 และมีก ำไรสทุธิส ำหรบังวด

เกำ้เดือนจ ำนวน 108.40 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 53.94 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.04 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สินทรัพยร์วม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม จ ำนวน 6,683.01 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 278.70 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.35  โดยมีรำยกำรเปล่ียนแปลงที่เป็นสำระส ำคญัส ำหรบัปี 2563 ดงันี ้

1)  กำรเพิ่มขึน้ของที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำโครงกำร จ ำนวน 386 ลำ้นบำท  
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2) กำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ (โรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำ 10 โรง) ท ำใหอ้สงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุลดลง 

199 ลำ้นบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยร์วม จ ำนวน 6,760.26 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 77.25 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.14 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรกำรเพิ่มขิน้ของกระแสเงินสด จำกกำรจ ำหน่ำยหุน้กูค้รัง้ที่ 4/2564 

1) ที่ดินและตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน  5,530.24 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 81.81 ของสินทรพัยร์วมลดลง

จำกสิน้ปีก่อน จ ำนวน 535.98 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 9.69 เนื่องจำกบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย์

เพิ่มขึน้ จึงท ำใหสิ้นคำ้คงเหลือลดลงสทุธิ   

2) สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น จ ำนวน 119.00 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.76 ของสินทรพัยร์วม เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน จ ำนวน 

81.76 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.70 เนื่องจำกเงินสะสมในบญัชีเอสโครวข์องหุน้กูร้ะยะยำวครัง้ที่ 2/2563 ชดุที่ 

2 ที่ดูแลโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เพิ่มขึน้ต่อเนื่องจำกกำรที่บริษัทน ำเงินสดมำทดแทนหลกัประกนัประเภทอสงัหำรมิทรพัย์ 

กล่ำวคือ บรษิัทน ำเงินสดมำวำงเป็นหลกัประกนัแทน เพื่อปลอดจ ำนองหลกัประกนัประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์ซึ่งเป็นไป

ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กูร้ะยะยำวครัง้ที่ 2/2563 ชดุที่ 2 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วม จ ำนวน 6,347.98 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 385.29 ลำ้นบำท 

หรือลดลงรอ้ยละ 5.70  โดยกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอนัเนื่องมำจำก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 438.44 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกช ำระหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดในงวดและจ่ำยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน แต่มีส่วนที่เพิ่มขึน้ หลกัๆ  ไดแ้ก่ เงินให้

กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มขึน้ 53.15 ลำ้นบำท ส่งผลท ำให ้สินทรพัยร์วมลดลง 385.29 ลำ้นบำท 

 หนีส้ินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 4,822.13 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 158.26ลำ้นบำท 

หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.39 โดยกำรเพิ่มขึน้จำกบริษัทกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและกำรออกหุน้กู ้เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทนุใน

กำรพฒันำโครงกำรในอนำคต 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 4,855.89 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 33.77 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.69 โดยมีกำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยท์ี่ส  ำคญั ดงันี ้

1) เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน จ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.33 ของหนีสิ้นรวม ซึ่งเป็นเงิน

กูย้ืมกรรมกำร เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 

2) เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 1,346.07 ลำ้นบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 926.15 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.80 เนื่องจำกบริษัทมียอดขำยโครงกำรเพิ่มขึน้จึงท ำใหส้ำมำรถช ำระหนีจ้ำกสถำบนักำรเงินได้

มำกขึน้ 
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3) หุ้นกู้รวมทั้งสิน้ จ ำนวน 2,202.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 671.31 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.47 

เนื่องจำกมีกำรออกหุน้กูใ้หม่ในไตรมำส 1/2564 ไตรมำส 2/2564  และไตรมำส 4/2564 

4) เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้จ ำนวน  523.37 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนจ ำนวน 379.98 ลำ้นบำท โดยเพิ่มขึน้จำก

กำรรบัเงินจำกลกูคำ้ที่ท  ำสญัญำจะซือ้จะขำยหอ้งชุด โดยมีเงื่อนไขระบุว่ำบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนจนถึงวนัที่ลกูคำ้

รับโอนกรรมสิทธ์ิช่วงเดือนต.ค. 2565 และมิถุนำยน 2566 เนื่องจำกสัญญำจะซือ้จะขำยห้องชุดกับบริษัทฯ ซึ่งใน

บนัทึกขอ้ตกลงแนบทำ้ยสญัญำจะซือ้จะขำยหอ้งชุดไดร้ะบุว่ำบริษัทฯ จะจ่ำยผลตอบแทนใหล้กูคำ้ในอตัรำคงที่ของ

เงินรบัล่วงหนำ้ดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำสตลอดระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ลกูคำ้จ่ำยเงินรบัล่วงหนำ้ใหแ้ก่บริษัทฯจนถึงวนัท่ี

ลกูคำ้ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุ 

      ทัง้นีใ้นกำรด ำเนินกำรจดัหำลกูคำ้เพื่อท ำสญัญำจะซือ้จะขำยหอ้งชุดดงักล่ำว บริษัทฯไดท้ ำสญัญำแต่งตัง้บริษัทแห่ง

หนึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรท ำสัญญำดังกล่ำว โดยให้บริกำรเสนอขำยและจัดหำผู้ซือ้ห้องชุดของบริษัทฯ โดยคิด

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในอตัรำคงที่ของรำคำหอ้งชดุที่ขำยได ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565  บรษิัทมีหนีสิ้นรวมจ ำนวน 4,395.23 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 460.67 ลำ้นบำท หรือ

ลดงรอ้ยละ 9.49 โดยลดลงเนื่องจำกบรษิัทคืนกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดภำยในปี  

อัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) ตำมงบกำรเงิน ณ 30 กันยำยน 2565 อัตรำ 2.22 เท่ำ ณ  31 ธันวำคม 2564 

อตัรำ 2.55 เท่ำ บรษิัทยงัคงปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมที่ระบใุนสญัญำเงินกูย้ืมซึ่งยงัคงมีสดัส่วนตำมเงื่อนไขเป็นไปตำมที่

ธนำคำรก ำหนด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 1,740.45 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 101.14 ลำ้นบำท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 5.49 เนื่องจำกบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลของผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 จ ำนวน 44.62 ลำ้นบำท ในอัตรำ 0.035 

บำทต่อหุน้ และมีผลขำดทนุสะสมจำกกำรด ำเนินงำนของปี 2562 ท ำใหบ้รษิัทมีก ำไรสะสมคงเหลือ 218.87 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำก

ปีก่อน 101.14 ลำ้นบำท หรือลงลดรอ้ยละ 31.61  

 ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  มีจ ำนวน 1,860.88 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 120.43 ลำ้นบำท 

หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.92  เนื่องจำกบรษิัทมีก ำไรสทุธิ ประจ ำปี 2563 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวน 1,904.37 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อนจ ำนวน 43.49 ลำ้นบำท 

หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.28  เนื่องจำกมีก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีจ ำนวน 1,979.75 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 75.38 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.96  เนื่องจำกบรษิัทมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 3/2565  
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กระแสเงนิสด 

บรษิัทมีกระแสเงินสดในปี 2562 – 2563 และงวดเกำ้เดือน ปี 2565 มีรำยละเอียดดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 9 

เดือน ปี 

2565 

เงินสดสทุธิจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (1,919.18) 55.98 731.87 415.02 

เงินสดสทุธิจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (109.39) 395.60 (88.24) (55.96) 

เงินสดสทุธิจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน 1,557.57 (428.53) (189.33) (797.49) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (471.01) 23.05 454.29 (438.44) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 506.94 35.94 58.99 513.27 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 35.94 58.99 513.27 74.84 

 

ส ำหรบังบกระแสเงินสด สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2563 – 2564 และงวด 9 เดือน ปี 2565 มียอดคงเหลือจ ำนวน 35.94 ลำ้น

บำท ,58.98 ลำ้นบำท, 513.27 ลำ้นบำท และ 74.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเงินสดลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 438.44 ลำ้นบำท 

หรือลดลงรอ้ยละ 85.42 

มีรำยละเอียด ดงันี ้

1) กระแสเงินสดสทุธิจำกกำรไดม้ำในกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 415.02 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกระแสเงินสดรบั

จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ 

2) กระแสเงินสดสทุธิจำกกำรไดม้ำจำกกจิกรรมกำรลงทนุ จ ำนวน (55.96) ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่ไดม้ำจำกเงินใหกู้แ้ก่

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) กระแสเงินสดสทุธิจำกกำรใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน (797.49) ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรช ำระคืน

เงินกูส้ถำบนักำรเงินและช ำระคืนหุน้กูร้ะยะยำว 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 95 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่าจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต  

1. นโยบำยของรฐับำล 

จำกนโยบำยของภำครฐัที่มีกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ เช่น 

กำรเปล่ียนแปลงกฏหมำยส่วนที่เก่ียวขอ้งกับพระรำชบัญญัติผังเมือง ขอ้ก ำหนดกำรจัดสรรที่ดินตำมพระรำชบัญญัติอำคำรชุด 

และพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร ไดแ้ก่ กำรก ำหนดเนือ้ที่ที่ดิน กำรก ำหนดควำมกวำ้งของเขตทำงเดินและเขตถนน กำรก ำหนด

พืน้ที่ส่วนกลำง กำรประเมินและกำรจดัท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงกฏระเบียบเก่ียวกบักำร

ก ำหนดเขตกำรใชป้ระโยชนท์ี่ดิน กำรวำงผงัจรำจร และโครงกำรระบบขนส่งมวลชนระบบรำง หรือโครงกำรทำงด่วนพิเศษ เป็นตน้ 

กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิัทฯ ได้  

อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตคำดว่ำจะไดร้บัปัจจยับวกจำกทำงภำครฐัไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในโครงสรำ้งขัน้พืน้ฐำนและกำร

กระจำยระบบคมนำคม เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกำรพฒันำในพืน้ท่ีรอบนอก ซึ่งส่งผลต่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยข์องภำคเอกชน 

นอกจำกนีย้งัมีโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (EEC) เพื่อกระตุน้กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคอตุสำหกรรม 

ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลต่อกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงงำนส ำเรจ็รูปใหเ้ช่ำของบรษิัทฯ ได้ 

2. นโยบำยสินเชื่อของสถำบนักำรเงิน 

มำตรกำรควบคุมกำรปล่อยสินเชื่อของธนำคำรแห่งประเทศไทย  (ธปท.) หรือมำตรกำร  LTV (Loan to Value) ออกมำ

เพื่อป้องกันกำรเก็งก ำไร และเพื่อป้องกันปัญหำฟองสบู่ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต เนื่องจำกพบว่ำ กำรแข่งขนัรุนแรง ประกอบกบั

มำตรฐำนกำรปล่อยสินเชื่อลดลง ดังนั้น จึงตอ้งกำรออกมำตรกำรเพื่อใหผู้กู้อ้อมก่อนกู ้มีเงินดำวนก์่อนซือ้บำ้น รวมถึงใหผู้ใ้หกู้ ้

ตระหนกัถึงควำมเส่ียงที่แทจ้ริง สำมำรถรองรบัควำมเส่ียงจำกควำมไม่แน่นอนของมูลค่ำหลกัประกัน และเพื่อสนบัสนุนใหค้นที่

ตอ้งกำรกูซ้ือ้ที่อยู่อำศยัเพื่ออยู่อำศยัจรงิสำมำรถซือ้ไดใ้นรำคำที่เหมำะสม ปัจจยัดงักล่ำวอำจส่งผลใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในกำรใช้

จ่ำยมำกขึน้ หรืออำจชะลอกำรตดัสินใจซือ้ซึ่งอำจจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยงัธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ 

ทัง้นีภ้ำครฐัมีกำรผ่อนปรนล่ำสดุ ทำง ธปท. ไดป้รบัมำตรกำร LTV เพิ่มเติมเพื่อช่วยใหป้ระชำชนกูบ้ำ้นเพื่ออยู่อำศยัจรงิ

ไดง้่ำยขึน้  

 

3. สภำวะเศรษฐกิจและควำมผนัผวนของสภำวะทำงกำรเมืองในประเทศ 

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรพัยเ์พื่อที่อยู่อำศัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อำจไดร้บัผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนทำง

กำรเมือง ซึ่งท ำใหเ้กิดกำรชะลอในภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ควำมเชื่อมั่นของเศรษฐกิจลดนอ้ยลง และกำรชะลอตวัในกำรใช้

จ่ำยของผูบ้รโิภค ส่งผลใหภ้ำวะกำรซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัยช์ะลอตวัตำม ปัจจยัจำกสภำวะเศรษฐกิจและควำมผนัผวนของสภำวะ

ทำงกำรเมืองในประเทศอำจส่งผลต่อกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยข์องบรษิัทฯ ได้ 

4. ตน้ทนุค่ำพฒันำโครงกำรท่ีผนัผวน 



                                                                                                                บรษิัท ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 1 - ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ - หนำ้ที่ 96 

ส ำหรบัธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์นอกจำกรำคำที่ดินที่เป็นตน้ทนุแลว้ ตน้ทนุท่ีส ำคญัรองลงมำ คือ รำคำวสัดกุ่อสรำ้ง ซึ่ง

มีควำมผันแปรไปตำมภำวะรำคำน ำ้มันที่ปรบัตัวสูงขึน้เป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภำยนอกที่ ธุรกิจอสังหำริมทรพัย ์ไม่สำมำรถ

ควบคุมได ้ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตน้ทุนในกำรด ำเนินธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมก่อสรำ้ง ในขณะที่ ธุรกิจอสังหำริมทรพัยไ์ม่

สำมำรถปรบัรำคำขำยไดท้นัทีเสมอไป นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในตลำดอสงัหำริมทรพัยก์็เป็นขอ้จ ำกัดในกำรปรบัรำคำขำยอีกทำง

หน่ึง ซึ่งธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของควำมผนัผวนรำคำวสัดกุ่อสรำ้ง ซึ่งเป็นตน้ทุน

หลกัในกำรก่อสรำ้ง 

อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำว และมีมำตรกำรในกำรควบคมุ โดยจดัใหม้ีกำรประมลูงำนก่อสรำ้ง

เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมำโดยวิธีจัดประกวดรำคำ เพื่อเปรียบเทียบคุณภำพ กำรทดสอบคุณภำพวัสดุ รำคำตลำด เลือกรำคำที่

เหมำะสมที่สดุ  

5. เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

เนื่องดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย บริษัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งพึ่งพึงเงินกูย้ืมระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวนมำกท่ำมกลำงปัจจยัควำมไม่แน่นอนหลำยประกำร ภำคธนำคำรเริ่มมีควำมเขม้งวดในกำรปล่อยสินเชื่อ

มำกขึน้ นอกจำกนัน้ตน้ทนุทำงกำรเงินอำจมีควำมเส่ียงที่จะปรบัตวัสงูขึน้ได ้ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทฯ อำจจะชะลอกำรพฒันำโครงกำร

ใหม่ๆ ในอนำคตแต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรระดมเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนระยะยำวในส่วนของหุน้กู ้เพื่อเป็นแหล่ง

เงินทนุระยะยำวและมีตน้ทนุคงที่ เพื่อลดควำมเสียงทำงกำรเงินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


