หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน
ของ
บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
1. ชือและสถานทีบริษัทจดทะเบียน
ชือ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
สถานทีตงั A 1168/80 อาคารลุม พิ นี ท าวเวอร์ ชันA 27 ยูนิ ต ดี ถนนพระรามสี แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร.
โทรศัพท์
(66) 0-2679-8870-4 โทรสาร (66) 0-2679-8875
2. วันเดือนปี และครั งทีของการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุ มผู้ถือหุ้ นทีมีมติให้ จัดสรรหุ้ น
สามัญเพิมทุน
การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ รับ
ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังA ที 2/2561 เมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ รับการอนุมตั ิจาก
ทีป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 3 เมษายน 2561
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ด้ วยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) เมือวันที 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรม
โกลเด้ น ทิวลิป ห้ องประชุมกระดังงา เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้ า แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผ้ ถู ือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 1.15 บาทต่อหุ้น และหุ้นเพิม
ทุนอีกจํานวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพือรองรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื Aอหุ้น
สามัญของบริษัท ครังA ที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) ให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้นสามัญเพิม ทุนทีจองซื Aอและได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่ตอ่ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คดิ มูลค่า ซึง บริษัทจะดําเนินการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นตามสัดส่ วนเพียงรอบเดียว โดย
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสทิ ธิในการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนในวันที 18 เมษายน 2561 และกําหนด
วันจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนในระหว่างวันที 7, Y, Z, [\, 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทําการ) ซึง มีรายละเอียดการ
จัดสรร ดังนี A
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ประเภทของหุ้นเพิมทุน
ทุนจดทะเบียน ณ ปั จจุบัน
(ณ 18 เมษายน 2561)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ ปั จจุบัน
(ณ 18 เมษายน 2561)

ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิมทุน

: หุ้นสามัญทีออกใหม่
: 750,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญ
จํานวน
750,000,000
บาท
- หุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน
บาท
: 750,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญ
จํานวน
750,000,000
บาท
- หุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน
บาท

: ^,_\`,bZ^,_\`
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ

จัดสรรให้ แก่
(1) ผู้ถอื หุ้นเดิม
(2) ประชาชน
(3) บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)
(4) เพือรองรับการใช้ สทิ ธิ CHEWA-W1
(5) เพือรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ภายหลังการเพิมทุน
(กรณีทีมีการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนครบทังA
จํานวน)
วิธีการเสนอขาย

อัตราส่ วนการจองซือ

ราคาเสนอขายต่ อหุ้น

บาท
แบ่งเป็ น
จํานวน
จํานวน

มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
^,_\`,bZ^,_\` บาท
บาท

: `D\,000,000 หุ้น
: : จํานวนทีเหลือจากการจัดสรรตาม (1)
: `D\,000,000 หุ้น
: 57,692,307 หุ้น
: ^,_\`,bZ^,307 บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวน
จํานวน

^,_\`,bZ^,307 บาท
บาท

: เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 1 หุ้น
เดิมมีสทิ ธิซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน 1 หุ้น (ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการจองซื Aอหุ้น
สามัญเพิมทุนเกินสิทธิ ของตน) โดยกําหนดรายชื อผู้ ถื อหุ้น (Record
Date) ทีมีสทิ ธิในการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนในวันที 18 เมษายน 2561
: 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ผู้จองซื Aอหุ้นสามัญเพิม ทุนทีจองซื Aอและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะได้ รับการจัดสรร CHEWAW1 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญทีออกใหม่ตอ่ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า
: 1.15 บาท (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)
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4. กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน
บริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) ในวันที 18 เมษายน 2561
5. กําหนดการจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน และรับชําระเงินหุ้นสามัญเพิมทุน
5.1 กําหนดวันจองหุ้นสามัญเพิมทุน และการชําระค่ าจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน
ระหว่างวันที 7, 8, 9, 10, 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
5.2 สถานทีรับจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน และรับชําระค่ าจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื Aอ หุ้นสามัญเพิมทุน ได้ ทีทีทําการของตัวแทนรับจองซื Aอ คือ
บริษัทหลักทรั พย์ ทรีนีตี  จํากัด
ชัน 25 อาคารบางกอกซิตที  าวเวอร์ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40
โทรสาร : 0-2343-9687
ทัง นี  บริ ษัทโดยตัวแทนในการรั บจองซือ จะไม่ รับการจองซือ ทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรื อผ่ านสาขา
ของบริษัท หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซือ
5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
5.3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
จํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา
เสนอขาย 1.15 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นไม่ มีสิทธิในการจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุนเกินสิทธิของตน ใน
กรณีทีมีห้ นุ เหลือจากการใช้ สทิ ธิจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้น
ดัง กล่ า วให้ แก่ บุค คลในวงจํ า กั ด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น
ที ทจ.39/2559 เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (และทีแก้ ไขเพิมเติม )
(“ประกาศ ทจ.39/2551”) ทังนี
A A บุคคลในวงจํากัดต้ องไม่ใช่บคุ คลที เกียวโยงกันของบริ ษัท โดยราคาเสนอขาย
หุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี Aจะไม่ตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที สจ.39/2551 เรื อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพือ
การพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตํา (“ประกาศ สจ.39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นที
ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัดนี Aจะไม่ตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
ทังนี
A A มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้พิจารณากeหนดบุคคลทีได้ รับจัดสรร ราคาเสนอ
ขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อแบ่งเป็ นส่วนๆ เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ ตามที
เห็นสมควร โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ.72/2558 เรื อง
การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด (และทีแก้ ไขเพิมเติม)
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5.3.2 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื Aอหุ้นสามัญของบริ ษัท ครังA ที1
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพือรองรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซื Aอหุ้นสามัญของบริ ษัท ครังA ที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) ให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้นสามัญเพิม ทุนทีจองซื Aอ
และได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที
ออกใหม่ตอ่ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สทิ ธิซื Aอหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ CHEWA-W1 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น ในอัตรา 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นทีได้ รับจัดสรร
(ในกรณีมีเศษให้ ปัดเศษทิ Aง) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 จะมีอายุการใช้ สทิ ธิเป็ นระยะเวลา 1 ปี 6
เดือน
ทังนี
A A มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับ
การออกและจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั งA นี A อํ า นาจดัง กล่า วรวมถึ ง กํ า หนดหรื อ แก้ ไขเปลี ย นแปลง
รายละเอียดและเงือนไขทีจําเป็ น และ/หรื อ เกียวเนืองกับการออกและเสนอขาย และ/หรื อ จัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิในครังA นี Aได้ ทกุ ประการภายใต้ เงือนไขของกฎหมายทีเกี ยวข้ อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่
จํากดเพียงหลักเกณฑ์การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและ
สมควรอันเกียวเนืองกับการออกเสนอขายและการจัดสรรเพือให้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําเร็ จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จํ ากัดเพียงการให้ ข้อมูลติดต่อจัดทําลงนาม ส่งมอบยืนเอกสารต่างๆ ทีจําเป็ นหรื อ
เกียวข้ องกบการออกและเสนอขายต่อสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานอืนๆ ที
เกียวข้ อง ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการ
แต่งตังผู
A ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
5.4 การสละสิทธิจองซือ
ผู้ถือหุ้นทีมิได้ ใช้ สิทธิ จองซื Aอภายในระยะเวลาทีกําหนด หรื อมิได้ ชําระเงินภายในเวลาทีกําหนดไว้ หรื อ เช็ ค
บุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ทีบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ตามเวลาทีกําหนด หรื อผู้ถือ
หุ้นมิได้ นําส่งเอกสารการจองซื Aอให้ ครบถ้ วนภายในเวลาทีกําหนดไว้ บริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื Aอหุ้นสามัญ
เพิมทุนในครังA นี A
5.5 เอกสารทีใช้ ในการประกอบการจองซือ
5.5.1 ใบจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน ทีกรอกข้ อมูลและลงลายมือชือเรี ยบร้ อยแล้ วอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
5.5.2 ใบรับรองการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน (เอกสารแจ้ งสิทธิการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน ทีออกโดยบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด)
5.5.3 เอกสารประกอบการแสดงตน
- ผู้จองซื Aอทีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบบัตรประจําตัวทีหน่วยงาน
ราชการออกให้ พร้ อมแนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมลงลายมื อชือรับรอง
สําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื Aอเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
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(บิดา / มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงลายมือ
ชือรับรองสําเนาถูกต้ อง) ในกรณีทีมีการเปลีย นแปลงชือ/นามสกุล ซึง ทําให้ ชือ/นามสกุลไม่ตรงกับชือ
ผู้ถือหุ้นตามทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 18 เมษายน 2561 หรื อในใบรับรองสิทธิ การ
จองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนซึง ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ แนบสําเนาเอกสารทีออกโดยหน่วยงาน
ราชการซึง แสดงการเปลีย นแปลงชือ/นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย นชือ/นามสกุล
เป็ นต้ น พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื Aอทีเป็ นบุคคลธรรมดาซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื Aอทีเป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ทีออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน) พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลและประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบตัวอย่างลายมือ
ชือของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวซึงลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื Aอทีเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศจะต้ องแนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
A ษัท
สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ สําเนาข้ อบังคับ และสําเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (หรื อเอกสารอืนใน
ทํานองเดียวกันซึง ออกภายใต้ บงั คับของประเทศทีนิติบคุ คลดังกล่าวจัดตังขึ
A Aน) ซึงออกโดยหน่วยงาน
ทีเกียวข้ องของประเทศนันๆ
A ทีออกให้ ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน พร้ อมลง
ลายมือชือรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบตัวอย่างลายมือชือของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล และสําเนาหนังสือ
เดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึงลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง นอกจากนี A หนังสือสําคัญการ
จัดตังบริ
A ษัทจะต้ องแสดงชือของนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงนาม ทีอยู่ของสํานักงานใหญ่ และเงือนไขใน
การลงนามของผู้มีอํานาจลงนาม
หมายเหตุ: สําเนาเอกสารประกอบการจองซื Aอหุ้นของนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศซึงลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดย เจ้ าหน้ าที Notary Public และต้ อง
ได้ รับการรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้
จัดทําขึ Aน หรื อรับรองความถูกต้ องทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน

ทังนี
A A ลายมือชือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลายมือชือทีลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน
5.5.4 หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีมอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อํานาจมาทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนทียงั ไม่หมดอายุของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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5.5.5 เงินค่าจองซื Aอ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึง เพือชําระค่าจองซื Aอ หุ้นสามัญเพิมทุน ดังนี A
1) จ่ายเป็ นเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ทีขีดคร่อมสัง จ่าย “บริ ษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด
เพือการจองซือ หุ้น”
2) ชํ าระเงิ น ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) ชื อบัญชี “บริ ษั ท
หลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด เพือการจองซือ หุ้น ” Service Code: TNITY และแนบสําเนาใบนํา
ฝากชําระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip) ส่งให้ ตวั แทนรับจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน พร้ อมระบุชือ
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื Aอทีติดต่อได้ บนสําเนาใบนําฝากชําระเงิน พร้ อมเอกสารทีใช้ ใน
การประกอบการจองซื Aอ

5.6 ขัน ตอนการจองซือ และการชําระเงินค่ าจองซือ
5.6.1 จองซื Aอและการชําระเงินค่าจองซื Aอ (ผู้จองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน เลือกวิธีชําระเงินเพียงวิธีเดียว)
5.6.1.1 กรณีชําระเงินด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค (งดรับเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค เพือชําระเงิน
ค่าจองซื Aอทางไปรษณีย์)
ติดต่อทีตวั แทนรับจองซื Aอ โดยนําเอกสารทีใช้ ประกอบการจองซื Aอตามข้ อ 5.5 พร้ อมด้ วย เช็ค ดร๊ าฟท์
หรื อแคชเชียร์ เช็ค ทีขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่าย “บริ ษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี  จํากัด เพือการจองซือ หุ้น ” ที
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีกรุ งเทพฯ ภายใน 1 วันทําการเท่านันA โดยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค จะต้ องลงวันทีไม่ เกินวันที 9 พฤษภาคม 2561
(1) กรุณาระบุ ชือ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ของผู้จองซื Aอทีสามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค
(2) กําหนดเวลารับจองซื Aอ กรณีชําระด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
วันที 7, 8 , 9 พฤษภาคม 2561 เท่ านัน

ระหว่ างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

5.6.1.2 กรณีชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
โดยผู้ถือหุ้นต้ องใช้ ใบนําฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และกรอก
ข้ อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามทีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื Aอหุ้นสามัญ
เพิมทุนฯ) หรื อรหัสอ้ างอิงเป็ นเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก และต้ องชําระเงิ นผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เท่านันA โดยชําระเข้ าบัญชี
ธนาคาร : ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ชือบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จํากัด เพือการจองซือ หุ้น
Service Code: TNITY
บริษัทโดยตัวแทนในการรับจองซือ จะไม่ รับชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นเงินสด
** กรุ ณา ระบุ ชื อ นามสกุล เบอร์ โ ทรศัพท์ ข องผู้จองซื อA ทีส ามารถติด ต่อได้ ไว้ ใ นใบนํา ฝาก Bill
Payment
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** ทังนี
A A ผู้จองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนจะต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี)
ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน
5.6.2 ยืนยันการจองซื Aอ การชําระเงินและนําส่งเอกสารทีเกียวข้ อง (เฉพาะกรณีชําระผ่านระบบ Bill Payment)
เมือดําเนินการชําระผ่านระบบ Bill Payment แล้ วเสร็ จ กรุณายืนยันการจองซื Aอและการชําระเงิน โดย
การนําส่งเอกสารทีเกียวข้ อง คือ หลักฐานการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน การชําระเงินค่าจองซื Aอตามข้ อ 5.6.1.2
และเอกสารประกอบทีใช้ ในการประกอบการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน ตามข้ อ 5.5 มาทีตวั แทนรับจองซื Aอ โดย
สามารถนําส่งได้ ในระหว่า ง วันที 7, 8 , 9, 10, 11 พฤษภาคม 2561 เท่ านัน (รวม 5 วันทําการ) ใน
ระหว่ างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. สถานทียืนยันการจองซื Aอดังนี A
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  จํากัด
ชัน 25 อาคารบางกอกซิตีท าวเวอร์
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40
โทรสาร : 0-2343-9687

179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

หมายเหตุ: บริษัทงดรับเอกสารใดๆเพือยืนยันการจองซือ ทางไปรษณีย์ทุกกรณี
ทัง นี  ในกรณี ท ีตัวแทนรั บจองซือ ได้ รับเอกสารภายหลังวันที 11 พฤษภาคม 2561 เวลา
16:00 น. บริษัทอาจถือได้ ว่าผู้ถอื หุ้นสละสิทธิในการจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน บริษัทขอสงวนสิทธิการ
ไม่ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นรายดังกล่ าว
5.7 เงือนไขการจองซือ
5.7.1 ในกรณีข้อ 5.6.1.1 (1) เจ้ าหน้ าทีของตัวแทนรับจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน จะลงลายมือชือผู้รับจองเพือออก
หลักฐานการรับจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน (ส่วนท้ ายของใบจองซื Aอ) เพือเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซื Aอ
หุ้นสามัญเพิมทุน โดยผลแห่งการจองซื Aอจะสมบูรณ์เมือบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค ได้ เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
5.7.2 ผู้ถือหุ้นทีได้ ทําการจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนและชําระเงินค่าจองซื Aอแล้ ว จะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื Aอ
5.7.3 หากผู้ถือหุ้นทีจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซือA หุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้ หรื อบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ตามเวลาที
กํ า หนด หรื อ ผู้ถื อ หุ้น กรอกข้ อ มูล ในใบจองซื อA หุ้น สามัญ เพิ ม ทุน ไม่ค รบถ้ ว น หรื อ นํ า ส่ง เอกสารที ใ ช้
ประกอบการจองซื Aอไม่ครบถ้ วนภายในระยะเวลาจองซื Aอ บริ ษัทอาจถือได้ วา่ ผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื Aอ
หุ้นสามัญเพิมทุน
5.7.4 บริ ษัทโดยตัวแทนในการรั บจองซือA ขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่จัดสรรหุ้นให้ ผ้ ูจองซื Aอรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทําให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระทําขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ
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หรื อเป็ นจะผลให้ ต้องดําเนินการใดๆ เพิมเติมไปจากทีต้องดําเนินการตามระเบียบทีเกียวข้ องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
5.7.5 บริ ษัทโดยตัวแทนในการรับจองซื Aอ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุ้น
เงือนไขในการจองซื Aอ หรื อข้ อมูลใดๆ ทีเกียวข้ องกับวิธีการจองซื Aอหุ้นสามั ญเพิมทุน ตามความเหมาะสม
ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี
A A เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจอง
ซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทดังกล่าว

5.Z วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุน
5.8.1 ในกรณีทีต้องมีการคืนเงินค่าหุ้นสามัญทีจ องซื Aอ สําหรับส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรเพิม เติมของผู้ถือหุ้นเดิมที
ได้ จองซื Aอ
และชําระเงินค่าหุ้นสมัญทีจองซื Aอเกินกว่าสิทธิของตนหรื อในกรณีทีต้องมีการคืนเงินเนืองจากผู้จองซื Aอ
ปฏิบตั ิผิดเงือนไขการจองซื Aอ บริ ษัทจะดําเนินการคืนเงินค่าหุ้นสามัญทีจองซื Aอโดยไม่มดี อกเบี Aยภายใน 14
วัน นับแต่วนั ปิ ดรับการจองซื Aอหุ้น เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื Aอ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชือและทีอยูท่ ีปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที 18 เมษายน 2561

ทังนี
A A ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ ผ้ จู องซื Aอตามทีอยูท่ ีปรากฏอยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ ว ให้ ถือว่า ผู้จองซื Aอได้ รับเงินค่าหุ้นทีจองซื Aอในส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อ
ได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยชอบธรรมแล้ ว และผู้จองซื Aอไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี Aยและ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ จากบริษัทหรื อตัวแทนในการรับจองซื Aออีกต่อไป
5.8.2

ในกรณีทีผ้ จู องซื Aอชําระค่าจองซื Aอเป็ นเช็คและไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเนืองจากผู้จองซื Aอ
ปฎิบตั ิผดิ เงือนไข การจองซื Aอ และ/หรื อไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คทีชําระค่าจองซื Aอได้ บริ ษัทจะ
คืนเช็คดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื Aอหุ้น โดยผู้จองซื Aอดังกล่าว ต้ องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนในการรับซื Aอ

[.\ วิธีการส่ งมอบใบหุ้น
5.9.1 ในกรณีทีผ้ จู องซื Aอประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึงผู้จองซื อA มีบญ
ั ชีซื Aอขายหลักทรัพย์
อยูบ่ ริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพือผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผ้ จู อง
ซื Aอฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื Aอภายใน 14 วันทําการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื Aอหุ้น
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5.9.2 ในกรณี ที ผ้ ูจ องซือA ประสงค์ จ ะขอรั บใบหุ้น ในนามของผู้จ องซื อA ศูน ย์ รั บฝากหลัก ทรั พย์ ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริ ษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชือและทีอยูท่ ีปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5.9.3 ในกรณีทีผ้ จู องซื Aอประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิมทุนไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที
600 ต้ องแนบเอกสารเพิมเติมโดยผู้จองซื Aอสามารถรับเอกสารดังกล่าวได้ ทีตวั แทนรับจองซื Aอหุ้น ดังนี A
(1) เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ทีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์
(2) แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล
ทังนี
A Aหากผู้จองซื Aอไม่แนบเอกสารเพิมเติมประกอบการจองซื Aอ บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้
จองซื Aอ

5.10 หลักฐานการรับจองซือ หุ้น
A A ผลการ
บริ ษัทโดยตัวแทนในการรับจองซื Aอจะออกหลักฐานการรับจองซื Aอหุ้นเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
จองซื Aอหุ้นจะสมบูรณ์ตอ่ เมือบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ได้ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านันA
และบริ ษัทโดยตัวแทนในการรับจองซื Aอได้ จดั สรรหุ้นเพิมทุนกรณีการจองซื Aอหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ ามี)
5.11 ข้ อมูลสําคัญอืนๆ
5.11.1 ชือผู้จองซือ และชือเจ้ าของบัญชีซือ ขายหลักทรั พย์ จะต้ องเป็ นชือเดียวกัน หากเป็ นเลขทีบญ
ั ชีซื Aอ
ขายหลักทรัพย์ของบุคคลอืน จะทําให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัท
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวโดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื Aอ ซึง อาจทําให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีจองซื Aอได้ ทนั ในวันทําการแรกของการซื Aอขายหุ้นสามัญเพิมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์
5.11.2 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ ให้ ถูกต้ อง หากไม่ถกู ต้ อง จะทําให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าบัญชี
ซื Aอขายหลักทรัพย์ได้ ซึง ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นสามัญเพิมทุนคืนหรื อ
อาจสูญหาย และในกรณี ทีผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวโดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื Aอ ซึง อาจทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้น
สามัญเพิมทุนทีจองซื Aอได้ ทนั ในวันทําการแรกของการซื Aอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในตลาดหลักทรัพย์
5.11.3 หากจํ านวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีผ้ ถู ื อหุ้นต้ องการจองซื Aอระบุไว้ ในใบจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ตรงกับ
จํานวนเงินทีบริ ษัทได้ รับชํ าระ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จองซื Aอตามจํานวนเงินที
ได้ รับชําระจากการจองซื Aอเป็ นหลัก
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6.

วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
1. เพือใช้ ชําระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน จํานวนเงินประมาณ 200,000,000
บาท
2. เพือเป็ นเงินทุนเพือพัฒนาโครงการปั จจุบนั จํานวน 4 โครงการและเพือซื Aอทีดินในอนาคต จํานวนเงิน
ประมาณ bb^,D00,000 บาท

7. ประโยชน์ ท ีบริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน /จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน เพือรองรั บการใช้ สิทธิห้ ุนสามัญ
เพิมทุน
บริ ษัทมีโครงสร้ างเงินทุน ทีแข็งแกร่ งเพิมขึ Aน และเพิมแหล่งเงินทุนของบริ ษัทสําหรับนําไปใช้ ขยายธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทในอนาคตและเสริ มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
8. นโยบายเงินปั นผล และสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนทีรองรับการใช้ สทิ ธิของหุ้นสามัญเพิมทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายและบริ ษัทได้ กําหนด
ไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และจะต้ องพิจารณาถึง
กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมอืน ๆ ในอนาคต
8.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื Aอหุ้นเพิมทุนครังA นี Aจะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน เริ มตังแต่
A เมือผู้จองซื Aอหุ้นเพิมทุนได้ รับการ
จดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว

9. รายละเอียดอืนใดทีจาํ เป็ นสําหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิมทุน
บริ ษัทจะดําเนินการยืนคําขอจดทะเบียนเพิม ทุนชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ Aนสุด
การจองซื Aอหุ้นสามัญเพิมทุน และจะดําเนินการนําหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวทังหมดเข้
A
าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
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ส่ วนที 2 ข้ อมูลเบือ งต้ นของบริษัท
1. ชือและรายละเอียดของผู้ออกหุ้นเพิมทุน
ชือ:
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
สถานทีตง:ั A 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชันA 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 0-2679-8870-4 โทรสาร (66) 0-2679-8875
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือทีอยู่อาศัย โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาโครงการพักอาศัย
สําหรับกลุม่ ลูกค้ าทีมีรายได้ ระดับปานกลางและระดับ สูง ภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพือทีอยูอ่ าศัยทีบริ ษัทมีการพัฒนาในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม
A านเดียว ทาวน์โฮม และรู ปแบบอืนๆ และสามารถตอบสนองความ
โครงการแนวราบซึงมีทงส่
ั A วนทีเป็ นบ้ านจัดสรร ทังบ้
ต้ องการของลูกค้ าได้ ในทุกระดับ ทังนี
A A ในการพัฒนาโครงการ บริ ษัทจะมุง่ เน้ นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในทําเลหรื อเขต
ชุมชนทีมีศกั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้ นทําเลทีอยูใ่ นแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ ทาง
ด่วน หรื อตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑลทังในปั
A จจุบนั และอนาคต ซึง
รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้ าใต้ ดิน) และรถไฟเชือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยาน
ในเมือง (“แอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ ”) เพือตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยทีต้องใช้ ชีวิตในเมืองทีมีการจราจรหนาแน่น นอกจากนันA
บริ ษั ทยังมุ่งเน้ นทํ าเลที มีสภาพแวดล้ อมของชุม ชนทีดี มีสิงอํ านวยความสะดวกรอบด้ า นอย่างครบครั น เพื อสร้ าง
ทางเลือกใหม่ให้ แก่ผ้ ทู ีต้องการใช้ ชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทีมีคณ
ุ ภาพ และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีตา่ งๆ
ทังนี
A A บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเ กณฑ์ในการเลือกรู ปแบบการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากแนวโน้ มสภาวะ
ตลาดของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทําเลทีตงั A ความต้ องการของผู้บริ โภค กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และความเหมาะสมของ
ระดับราคา โดยในปั จจุบนั โครงการของบริ ษัททีมีการพัฒนาแล้ วนันA จะเป็ นโครงการทีมีราคาระดับปานกลางจนถึงราคา
ระดับสูง ซึงมีระดับราคาเฉลียทีแตกต่างกันไปตามทําเลทีตงั A สภาพแวดล้ อม และสิงอํานวยความสะดวก รวมถึงระดับ
ราคาของผู้ประกอบการทีพฒ
ั นาโครงการในระดับเดียวกันในระยะทีใกล้ เคียงกัน ซึงเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาโครงการได้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตรงตามความต้ องการของกลุม่
ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท
อีกทังA บริ ษัทยังได้ ม่งุ เน้ นด้ านการสร้ างความแตกต่างของโครงการทีบริ ษัททําการพัฒนาขึ Aนมาแต่ละโครงการที
แตกต่างกันไป โดยหลังจากทีบริ ษัทได้ กําหนดรู ปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีเ หมาะสมได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะ
เริ มทําแผนพัฒนาโครงการทีมีความชัดเจนมากขึ Aนในทุกขันตอน
A
นอกจากนี A สําหรับโครงการขนาดใหญ่ บริ ษัทมีนโยบาย
แบ่งพื Aนทีทีจะทําการพัฒนาออกเป็ นเฟส เพือให้ สามารถควบคุมการทํางาน การก่อสร้ าง จนถึงการตกแต่งภายในทุก
ขันตอนได้
A
อย่างใกล้ ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ Aน
นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือทีอยู่อาศัยแล้ ว บริ ษัทยังมีการพัฒนาโครงการโรงงานสําเร็ จรู ปให้
เช่าควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริ ษัทฯ อีกด้ วย เนืองจากบริ ษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจาก
ความต้ อ งการของตลาดสํ า หรั บ นัก ลงทุน หรื อ ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง ทังA
ุ
ู
ุ
ุ
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ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ทีมีความต้ องการสร้ างโรงงาน แต่ยงั ไม่มีความต้ องการหรื อไม่มีความพร้ อมทีจะลงทุนใน
ระยะยาว หรื อด้ วยปั จจัยอืนๆ บริ ษัทจึงได้ ทําการพัฒนาโครงการโรงงานสําเร็ จรูปให้ เช่า โดยโครงการดังกล่าวของบริ ษัท
ตังอยู
A ่ในทําเลทีเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมทีสําคัญของประเทศไทย นอกจากนันA บริ ษัทยังได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวทีจะสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัท อย่างต่อเนือง เพือชดเชยรายได้ ในส่วนทีอยู่ระหว่างการ
พัฒนาของโครงการคอนโดมิ เนียมทีต้องใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าทีบริ ษัทจะสามารถรับรู้ รายได้ ได้
บริ ษัทจึงทําการพัฒนาโครงการโรงงานสําเร็ จรูปควบคูไ่ ปกับการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือทีอยู่อาศัยเพือสร้ าง
รายได้ ให้ กบั บริ ษัทอย่างต่อเนือง

2.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
100%
บริษทั ชีวาทัย
อิ นเตอร์เชนจ์ จํากัด

50%

70%

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ
ซูน จํากัด

บริษทั ชีวา ฮาร์ท
จํากัด

25%
บริษทั กมลา ซีเนี ยร์
ลิ ฟวิ ง จํากัด

ทังนี
A A รายละเอียดของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของบริ ษัท มีดงั นี A
บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จํากัด
บริ ษัท ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จํากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ ”) จดทะเบียนจัดตังขึ
A Aนเมือวันที 25 กรกฎาคม
2554 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 100 ล้ านบาท สํานักงานตังอยู
A เ่ ลขที 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชันA 27 ยูนิต
ดี ถนนพระรามที 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม โดยปั จจุบนั ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ มีโครงการทีพฒ
ั นาแล้ วเสร็ จและอยู่
ในระหว่างการขายจํานวน 2 โครงการ ดําเนินการภายใต้ ชือโครงการชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ ซึงเป็ นคอนโดมิเนียมอาคาร
สูง (High Rise) ตังอยู
A ่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซือ เขตบางซือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ติดกับโครงการ
รถไฟฟ้ าสถานีเตาปูน ซึงเป็ นสถานีเชือมต่อของรถไฟฟ้ าสายสีนํ Aาเงินและสายสีม่วง และดําเนินการภายใต้ ชือโครงการ
ฮอลล์มาร์ ค งามวงศ์วาน ซึง เป็ นคอนโดมิเนียมอาคารเตี Aย (Low Rise) สูง 8 ชันA จํานวน 4 อาคาร ตังอยู
A ่บนถนนงามวงศ์
วาน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทังนี
A A บริ ษัทถือหุ้นใน ชี วาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จํานวน 999,998 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์
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บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
บริ ษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตังขึ
A Aนเมือวันที 12 พฤศจิกายน 2551 ปั จจุบนั
มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 54 ล้ านบาท สํานักงานตังอยู
A เ่ ลขที 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชันA 27 ยูนิตดี ถนนพระราม
ที 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมอาคารเตี Aย (Low Rise) โดยปั จจุบนั ชีวาทัย ฮัพ ซูน มีโครงการทีพฒ
ั นาแล้ วเสร็ จและอยู่ในระหว่างการ
ขายจํ า นวน 1 โครงการ ดํ า เนิ น การภายใต้ ชื อ โครงการเดอะ สุร วงศ์ ตังA อยู่บ นถนนสุร วงศ์ เขตบางรั ก จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร
ทังนี
A A บริ ษัทถือหุ้นใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํานวน 70,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50
ของจํานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน
บริษัท ชีวา ฮาร์ ท จํากัด
บริ ษัท ชีวา ฮาร์ ท จํากัด (“ชีวา ฮาร์ ท”) จดทะเบียนจัดตังขึ
A Aนเมือวันที 26 พฤษภาคม 2560 ปั จจุบนั มีทนุ จด
ทะเบียนจํานวน 50 ล้ านบาท ตังอยู
A ่เลขที 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชันที
A  27 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขต-สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวา ฮาร์ ท ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภททาวน์โฮม ปั จจุบนั บริ ษัท ชีวา
ฮาร์ ท จํากัด มีโครงการทีอยูร่ ะหว่างพัฒนาอยู่ 1 โครงการ คือ โครงการ ฮาร์ ท สุขมุ วิท 62/1
ทังนี
A A บริ ษัทถือหุ้นใน ชีวา ฮาร์ ท จํานวน 349,800 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 70
ของจํานวนทุนจดทะเบียนของชีวา ฮาร์ ท
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จํากัด
บริ ษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จํากัด (“กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง”) จดทะเบียนจัดตังขึ
A Aนเมือวันที 12 กรกฎาคม 2560
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1 ล้ านบาท ตังอยู
A ่เลขที 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร บริ ษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จํ ากัด ดําเนินการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เป็ น
โครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ ลิฟวิง (Independent Senior Living Village) ระดับพรี เมียมทีจงั หวัดภูเก็ต
ทังนี
A A บริ ษัทถือหุ้นใน กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จํานวน 25,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 25 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง
2.2 โครงสร้ างรายได้
ั นาแล้ วเสร็ จและอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 9 โครงการ
ทังนี
A A ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีโครงการทีพฒ
ได้ แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคําแหง โครงการฮอลล์มาร์ ค งามวงศ์วาน
โครงการชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ โครงการฮอลล์มาร์ ค แจ้ งวัฒนะ โครงการชีวารมย์ รังสิต – ดอนเมือง โครงการชีวาทัย
เรสซิเดนท์ บางโพ และ โครงการ เรสซิเดนท์ อโศก มูลค่าโครงการรวมประมาณ 9,039 ล้ านบาท โครงการทีอยู่ระหว่าง
การพัฒนา จํานวน 4 โครงการ โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 โครงการชีวาวัลย์ (พุทธมณฑล สาย1) โครงการ ชีวาโฮม
วงแหวน-ลําลูกกา และ โครงการ ฮาร์ ท สุขมุ วิท 62/1 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,530 ล้ านบาท
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โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทตามงบการเงินรวมแบ่งตามประเภทกลุม่ ธุรกิจสําหรับปี 2558 - 2560 สามารถแสดงดังนี A
ประเภทรายได้

ม.ค.-ธ.ค. 2558

ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและ
ค่าบริการ
รวมรายได้หลัก

1,401.58
13.54

98.02
0.95

ม.ค.-ธ.ค. 2559

ม.ค.-ธ.ค. 2560

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

1,158.13
16.53

96.45
1.38

2,013.69
19.59

98.59
0.96

1,415.12
98.96 1,174.66 97.38 2,033.28 99.55
รายได้อ&นื *
14.82
1.04
26.06
2.17
9.15
0.45
รวมรายได้ทงั * หมด
1,429.94 100.00 1,200.72 100.00 2,042.42 100.00
หมายเหตุ * รายได้ อืนได้ แก่ กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา รายได้ จากการบริ หารจัดการแก่บริ ษัททีเกียวข้ อง
รายได้ จากการยึดเงินมัดจํา รายได้ คา่ มิเตอร์ ไฟฟ้ าจากการขายห้ องชุด เป็ นต้ น
2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือทีอยู่อาศัย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเกณฑ์ ในการเลือกรู ปแบบการพัฒนาโครงการของบริ ษัทโดยพิจารณาจากแนวโน้ ม
สภาวะตลาดของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทําเลทีตงั A ความต้ องการของผู้บริ โภค กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และความเหมาะสม
ของระดับราคา โดยในปั จจุบนั โครงการของบริ ษัททีมีการพัฒนาแล้ วนันA จะเป็ นโครงการทีมีราคาระดับปานกลางจนถึง
ราคาระดับสูง ซึงมีระดับราคาเฉลียทีแตกต่างกันไปตามทําเลทีตงั A สภาพแวดล้ อม และสิงอํานวยความสะดวก รวมถึง
ระดับราคาของผู้ประกอบการทีพฒ
ั นาโครงการในระดับเดียวกันในระยะทีใกล้ เคียงกัน ซึง เกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทสามารถพัฒนาโครงการได้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตรงตามความต้ องการของกลุม่
ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท
ทังนี
A A บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือทีอยู่อาศัยสําหรับ ปี 2558 ปี 2559
และ ปี 2560 จํานวน [,\1.58 ล้ านบาท [,[DY.[3 ล้ านบาท และ 2,\[_.b9 ล้ านบาท ตามลําดับ
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รายละเอียดโครงการแต่ละโครงการสามารถสรุปได้ ดงั นี A
1. โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

รายละเอียดโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวาทัย ราชปรารภ
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนราชปรารภ แขวงมั ก กะสั น เขตราชเทวี จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

2 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วา
17,039 ตร.ม
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชันA
โครงการตังA อยู่บนทําเลซึงใกล้ รถไฟฟ้ าสถานีอนุเสาวรี ย์ชัย
สมรภูมิเพียง 800 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์
สถานีราชปรารภ 700 เมตร และใช้ เวลา 15 นาที สําหรับการ
เดินทางสูแ่ ยกราชประสงค์
1,350 ล้ านบาท

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
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2. โครงการเดอะ สุรวงศ์

รายละเอียดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
เดอะ สุรวงศ์
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํากัด
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

0 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา
2,774 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 8 ชันA
โครงการกรรมสิทธิ บนถนนสุรวงศ์ โดยมีระยะทางเพียง 600
เมตรจากรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง ใกล้ รถไฟฟ้ าใต้ ดินสถานี
สามย่าน สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีทีอยู่ใจกลาง
เมืองของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็ นศูนย์ การค้ า
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา สถานบันเทิงและโรงพยาบาล
หลายแห่ง
350 ล้ านบาท
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3. โครงการชีวาทัย รามคําแหง

รายละเอียดโครงการชีวาทัย รามคําแหง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวาทัย รามคําแหง
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนรามคํ า แหง แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

3 ไร่ 3 งาน 32 ตร.วา
17,054 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 33 ชันA
คอนโดมิเนียมอาคารสูงบนถนนรามคําแหง ทุกห้ องเปิ ดกว้ าง
ด้ วยการตกแต่งด้ วยกระจกเต็มบานชนเพดานสูง เพือการชม
วิวเมืองได้ เต็มที โครงการตังอยู
A ่ตรงกันข้ ามกับโรงพยาบาล
รามคําแหง และห่างจากห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์บางกะปิ
ซึง เป็ นศูน ย์ ก ารค้ า ขนาดใหญ่ เ พี ย ง 1.5 กิ โ ลเมตร ใกล้
รถไฟฟ้ าแอร์ พ อร์ ต เรล ลิ ง ค์ สถานี หัว หมาก และรองรั บ
รถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคตอันใกล้
1,100 ล้ านบาท
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4. โครงการชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์

รายละเอียดโครงการชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์
ชือโครงการ
ชือเดิม
โครงการ ครอส พอยท์ ซึงบริ ษัทได้ เข้ าซือA กิจการจากบริ ษัท
โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด และเปลียนชือเป็ นโครงการ
ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จํากัด
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนประชาราษฎร์ ส าย 2 แขวงเตาปู น เขตบางซื อ
กรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตร.วา
10,353 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชันA
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมทีตงอยู
ั A ต่ ิดกับรถไฟฟ้ าใต้ ดินสถานี
เตาปูน ซึงจะเป็ นสถานีเชือมระหว่างรถไฟฟ้ าสายสีนํ Aาเงิ น
และรถไฟฟ้ าสายสีม่วง ใกล้ กับโมเดิร์นเทรดหลายแห่งและ
รัฐสภาแห่งใหม่
1,050 ล้ านบาท
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5. โครงการฮอลล์ มาร์ ค แจ้ งวัฒนะ

รายละเอียดโครงการฮอลล์ มาร์ ค แจ้ งวัฒนะ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ฮอลล์ มาร์ ค แจ้ งวัฒนะ
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนปากเกร็ ด -แจ้ งวัฒ นะ 17 อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด
นนทบุรี

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

3 ไร่ 1 งาน 75 ตร.วา
13,193 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 2 อาคาร สูง 8 ชันA
ใกล้ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลแจ้ งวัฒนะด้ วยระยะทางเพียง 500
เมตร และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และมีระยะทาง
1.8 กิโลเมตรจากทางด่วนแจ้ งวัฒนะ ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ า
สายสีชมพู ซึงสามารถเดินทางเชือมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้ า
สายสีแดง ใกล้ กบั โมเดิร์นเทรดต่างๆ อีกทังยั
A งเดินทางสะดวก
ไปยังอิมแพ็คอารี นา่ เมืองทองธานี
780 ล้ านบาท
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6. โครงการฮอลล์ มาร์ ค งามวงศ์ วาน

รายละเอียดโครงการฮอลล์ มาร์ ค งามวงศ์ วาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ฮอลล์ มาร์ ค งามวงศ์ วาน
ชือโครงการ
ชือเดิม
โครงการ ดีซิโอ ซึงบริ ษัทได้ เข้ าซื Aอโครงการจากบริ ษัท อรดา
จํากัด และเปลีย นชือเป็ นโครงการฮอลล์มาร์ ค งามวงศ์วาน
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย อินเตอร์ เชนจ์ จํากัด
ทีตงโครงการ
ัA
ซอยดวงมณีตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

7 ไร่ 0 งาน 70.5 ตร.วา
23,265 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 4 อาคาร สูง 8 ชันA
คอนโดมิ เนี ยมสไตล์รี สอร์ ท ที มีแ นวคิด ในการออกแบบภูมิ
ทัศน์ ทีล้อมรอบด้ วยธรรมชาติพืนA ทีสีเขี ยว ซึงตังA อยู่ถัดจาก
กระทรวงสาธารณสุข ใกล้ ห้างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ งาม
วงศ์วาน ใกล้ กบั รถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง 2 สถานี ได้ แก่ สถานีติวา
นนท์และสถานีกระทรวงสาธารณสุข และ 1 กิโลเมตรจากจุด
ขึ Aนลงทางด่วนงามวงศ์วาน
1,200 ล้ านบาท
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7. โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

รายละเอียดโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงเตาปู น เขตบางซื อ
กรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

1 ไร่ 1 งาน 91 ตร.วา
8,356 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 24 ชันA
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ าสายสีนํ Aาเงิน สถานีบางโพ เพียง 100
เมตร มี ความเป็ นส่วนตัว ด้ ว ยจํ า นวนห้ องทีน้ อยและพืนA ที
จอดรถ กว่าร้ อยละ 80
1,040 ล้ านบาท

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
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8. โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

รายละเอียดโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก
ชือโครงการ
ชือเดิม
โครงการ AQ ARIA บริ ษัทเข้ าซื Aอโครงการจากบริ ษัท เอคิว
เอสเตท จํากัด(มหาชน) และเปลียนชือเป็ นโครงการชีวาทัย
เรสซิเดนซ์ อโศก
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ถ น น อ โ ศ ก -ดิ น แ ด ง แ ข ว ง มั ก ก ะ สั น เ ข ต ร า ช เ ท วี
กรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
มูลค่าโครงการโดยประมาณ

1 ไร่ 2 งาน 66 ตร.วา
9,477.65 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 30 ชันA
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ าสายสีนํ Aาเงิน สถานีพระราม 9 เพียง
_D0 เมตร และตังอยู
A ใ่ นโซน CBD แห่งใหม่บนถนนพระราม 9
1,694 ล้ านบาท
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9. โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27

รายละเอียดโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวาทัย เพชรเกษม 27
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วา
8,356 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชันA
ห่า งจากสถานี รถไฟฟ้ า บี ที เ อส สถานี บางหว้ า เพี ย ง 350
เมตร และสถานีรถไฟฟ้ าสายสีนํ Aาเงินส่วนต่อขยาย ทีจะเปิ ด
ในอนาคต
1,564 ล้ านบาท

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
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10. โครงการชีวารมย์ รังสิต - ดอนเมือง

รายละเอียดโครงการชีวารมย์ รังสิต – ดอนเมือง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชีวารมย์ รังสิต – ดอนเมือง
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
ซอยรังสิต-นครนายก 7 ถนนรังสิต-นครนายก (รังสิตคลอง 1)
จังหวัดปทุมธานี

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีขาย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ

15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วา
ประมาณ 12,730 ตร.ม.
บ้ านเดียวและบ้ านแฝด
ใกล้ กั บ ห้ างสรรพสิ น ค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั ง สิ ต เพี ย ง 1.3
กิ โ ล เ ม ต ร ห่ า ง จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12.6 กิโลเมตรและ 15.0 กิโลเมตร
ตามลํ า ดั บ และห่ า งจากสนามบิ น ดอนเมื อ งเพี ย ง 18.3
กิโลเมตร
475 ล้ านบาท
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11. โครงการ ฮาร์ ท สุขุมวิท dF/C

รายละเอียดโครงการฮาร์ ท สุขุมวิท dF/C ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ฮาร์ ท สุขุมวิท dF/C
ชือโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวา ฮาร์ ท จํากัด
ทีตงโครงการ
ัA
ซอยสุขุ ม วิ ท b^/[ แขวงบางจาก เขตพระโขนง จั ง หวัด
กรุงเทพมหานคร
พื Aนทีโครงการ
0 – 2 – 9.38 ไร่
พื Aนทีขาย
ประมาณ 1,750 ตร.ม
ชนิดของโครงการ
ทาวน์โฮม
จุดเด่นของโครงการ
เป็ นทาวน์โฮมในทําเลกลางเมือง ใกล้ รถไฟฟ้า
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
180 ล้ านบาท
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12. โครงการกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง

รายละเอียดโครงการ กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชือโครงการ
กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จํากัด
ทีตงโครงการ
ัA
ตําบลกมลา อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
พื Aนทีโครงการ
50 – 2 – 75 ไร่
พื Aนทีขาย
ประมาณ 26,256 ตร.ม
ชนิดของโครงการ
Senior Living Village
จุดเด่นของโครงการ
ใกล้ สถานทีท่องเทียวทีสําคัญ สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของชายหาดภูเก็ตได้ เป็ นอย่างดี ซึงโครงการอยู่ระหว่างการ
พัฒนา
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
3,500 ล้ านบาท
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บริ ษัท

ชีวาทัย
อินเตอร์
เชนจ์
บริ ษัทฯ

ชีวาทัย
อินเตอร์
เชนจ์
บริ ษัท

ชีวาทัย
รามคําแหง

ชีวาทัย
อินเตอร์ เชนจ์

ฮอลล์ มาร์ ค
งามวงศ์ วาน

ชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ อโศก

ชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ บางโพ

บริ ษัท

ชีวาทัย
ฮัพ ซูน

เดอะ สุรวงศ์

ฮอลล์ มาร์ ค
แจ้ งวัฒนะ

บริ ษัท

ชีวาทัย
ราชปรารภ

ชือโครงการ

บริ ษัท
ผู้พฒ
ั นา
โครงการ

[-^-bb

1-1-91

7-0-70.5

3-1-75

1-3-12.5

3-3-32

0-2-40

2-0-90

พื Aนที
โครงการ (ไร่งาน-ตร.วา)

Z,``

8,356

23,265

13,193

10,353

17,055

2,774

17,039

พื Aนทีขาย
(ตร.ม.)

กันยายน
ปี 2558

กันยายน
ปี 2558

มกราคม
ปี 2557

พฤศจิกายน
ปี 2557

พฤศจิกายน
ปี 2556

มิถนุ ายน
ปี 2554

มีนาคม
ปี 2552

เมษายน
ปี 2552

เดือน/ปี ทีเริ ม
ก่อสร้ าง

พฤศจิกายน
ปี 2560

มิถนุ ายน
ปี 2560

มีนาคม
ปี 2558

ธันวาคม
ปี 2558

ธันวาคม
ปี 2558

กรกฎาคม
ปี 2556

กุมภาพันธ์
ปี 2553

มีนาคม
ปี 2554

เดือน/ปี ที
ก่อสร้ างเสร็ จ
หรื อคาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จ

การก่ อสร้ าง

100

100

100

100

100

100

100

ความ
คืบหน้ า
ของ
โครงการ
(ร้ อยละ)
100

315

172

792

427

279

535

52

325
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1,700

1,040

1,200

780

1,050

1,100

350

1,360

220

91

648

427

278

535

46

325

หน่วย

1,171

586

968

788

1,114

1,091

294

1,357

ลบ.

หน่วย

จํานวนห้ องทังหมด
A

ลบ.

จํานวนห้ องทีขาย
แล้ ว

การขาย

95

81

144

-

1

-

6

2

หน่วย

529

454

232

-

6

-

56

25

ลบ.

จํานวนห้ อง
คงเหลือรอขาย

สถานะการก่อสร้ าง การขาย และการโอนกรรมสิทธิของโครงการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดงั นี A

70

52

82

100

99

100

88

100

ความ
คืบหน้ า
การขาย
(ร้ อยละ)

พฤศจิกายน
ปี 2560

กันยายน
ปี 2560

มีนาคม
ปี 2558

ธันวาคม
ปี 2558

ธันวาคม
ปี 2558

กรกฎาคม
ปี 2556

กุมภาพันธ์
ปี 2553

มีนาคม
ปี 2554

เดือน/ปี ทีโอน
กรรมสิทธิ หรื อ
คาดว่าจะเริ ม
โอนกรรมสิทธิ

132

74

641

426

276

535

45

323

หน่วย

701

479

957

786

1,101

1,091

288

1,332

ลบ.

จํานวนห้ องทีโอน
กรรมสิทธิแล้ ว

การโอนกรรมสิทธิf

86

17

7

1

2

-

1

^

หน่วย

470

107

11

2

13

-

6

^5

ลบ.

จํานวนห้ อง
คงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ

บริ ษัท

บริ ษัท

ชีวาทัย เพชร
เกษม 27

ชีวารมย์ รั งสิต
– ดอนเมือง

ชือโครงการ

บริ ษัท
ผู้พฒ
ั นา
โครงการ

[D-[-`b

4-0-36

พื Aนที
โครงการ (ไร่งาน-ตร.วา)

_,bY

17,989

พื Aนทีขาย
(ตร.ม.)

มีนาคม
ปี 2559

กันยายน
ปี 2559

เดือน/ปี ทีเริ ม
ก่อสร้ าง

สิงหาคม
ปี 2560

สิงหาคม
ปี 2561

เดือน/ปี ที
ก่อสร้ างเสร็ จ
หรื อคาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จ

การก่ อสร้ าง

100

ความ
คืบหน้ า
ของ
โครงการ
(ร้ อยละ)
87

81

638
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488

1,455

41

372

หน่วย

228

850

ลบ.

หน่วย

จํานวนห้ องทังหมด
A

ลบ.

จํานวนห้ องทีขาย
แล้ ว

การขาย

40

266

หน่วย

260

605

ลบ.

จํานวนห้ อง
คงเหลือรอขาย

51

58

ความ
คืบหน้ า
การขาย
(ร้ อยละ)

กุมภาพันธ์
ปี 2560

สิงหาคม
ปี 2561

เดือน/ปี ทีโอน
กรรมสิทธิ หรื อ
คาดว่าจะเริ ม
โอนกรรมสิทธิ

35

-

หน่วย

193

-

ลบ.

จํานวนห้ องทีโอน
กรรมสิทธิแล้ ว

การโอนกรรมสิทธิf

6

372

หน่วย

35

850

ลบ.

จํานวนห้ อง
คงเหลือรอโอน
กรรมสิทธิ

2.3.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.3.2.1 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นสําคัญ บริ ษัทจึงไม่ได้ เจาะจงหรื อ
มีนโยบายในการกําหนดกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทเพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึงเท่านันA เนืองจากในแต่ละ
ช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดทีเปลีย นไป รวมถึงแนวโน้ มการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุ ง เทพมหานครทังA รอบในและรอบนอก และในเขตปริ ม ณฑล จะส่ ง ผลให้ ก ลุ่ม ลูก ค้ าที ส นใจใน
อสังหาริ มทรัพย์แต่ละโครงการและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ทังนี
A A ก่อนทีบริ ษัทจะ
เริ มพัฒนาโครงการใดๆ นันA บริ ษัทจะทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทีจะพัฒนาในเบื Aองต้ น โดย
จะเริ มพิจารณาจากกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการนันA เป็ นหลัก และความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายในช่วงเวลานันๆ
A เพือใช้ ในการกําหนดรู ป แบบของโครงการและกําหนดราคาขายให้ สอดคล้ อง
กัน เพือให้ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างดีทีสดุ
2.3.2.2 กลยุทธ์ การตลาด
กลยุทธ์ด้านทําเลทีตงั A
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับทําเลทีตงของโครงการเป็
ัA
นลําดับต้ นๆ ซึง ทําเลทีตงั A ของโครงการต้ องอยู่
ในทําเลเขตชุมชนทีมี ศกั ยภาพและใกล้ แหล่งคมนาคมทีสําคัญ จะเน้ นทําเลทีอยู่ ในแนวถนนสายหลัก
ใกล้ ทางด่วน หรื อตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุ งเทพมหานครและ เขตปริ มณฑลทังA
ปั จจุบนั และในอนาคต สภาพแวดล้ อมและคุณภาพของชุมชนแวดล้ อมของทีอยู่อาศัยก็เป็ นปั จจัยสําคัญ
อีกปั จจัยหนึง ทีบริ ษัทให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากในการพิจารณาการพัฒนาโครงการหนึงๆ ของบริ ษัทฯ
เพือให้ ลกู ค้ าหรื อผู้อยู่อาศัยทีได้ ตดั สินใจซื Aอหรื อลงทุนในโครงการของบริ ษัทมีคุณภาพชีวิตทีดีและรู้ สึก
ปลอดภัย
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
บริ ษัทจะออกแบบตามแนวคิดสําหรับโครงการหนึงๆ ทีแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากหลาย
ปั จจัยทีสําคัญ โดยเฉพาะลักษณะและความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของโครงการนันๆ
A โดยให้
ความสําคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผังโครงการให้ มีพื Aนทีสว่ นกลางทีผ้ อู ยู่อาศัย
สามารถมาใช้ งานและพักผ่อนได้ จริ ง มีสงิ อํานวยความสะดวกครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัยที
รั ด กุม และเชื อ ถื อ ได้ เพื อ สามารถตอบสนองความต้ อ งการทุก ด้ า นของผู้อ ยู่อ าศัย ได้ อ ย่า งครบถ้ ว น
นอกจากนันในแต่
A
ละโครงการ บริ ษัทยังคํานึงถึงการใช้ ประโยชน์สงู สุดของพื Aนทีใช้ สอยของห้ องชุดในแต่
ละโครงการ โดยที ม งานออกแบบของบริ ษั ท ได้ พัฒ นาและออกแบบห้ อ งชุด พัก อาศัย ให้ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากพืนA ทีในแต่ละห้ องชุดได้ อย่างสูงสุด รวมถึงการใช้ เครื องตกแต่งหรื อเฟอร์ นิเจอร์ เครื อง
สุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ทีมีคณ
ุ ภาพและมีแบรนด์เป็ นทีร้ ูจกั และยอมรับ
การส่งมอบงานได้ ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
เพือสร้ างความเชือมัน และความน่าเชือถือในแบรนด์ของบริ ษัท บริ ษัทจึงให้ ความสนใจกับการ
ส่งมอบห้ องชุดให้ กบั ลูกค้ าได้ ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด ด้ วยคุณภาพของวัสดุและการออกแบบตกแต่ง
ทีได้ นําเสนอและประชาสัมพันธ์ ผ่านสือต่างๆ ให้ กบั ลูกค้ าตังแต่
A เริ มต้ นโครงการ ทังนี
A A บริ ษัทจะมี การแจ้ ง
ข้ อมู ล ค วา มคื บห น้ าข อง กา รก่ อสร้ าง โค รง กา รเ ป็ นระย ะ ผ่ า นท าง เว็ บ ไซ ต์ ข อง บริ ษั ทที
www.chewathai.com
และระบบเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ช่ น Facebook
โดยผ่ า นทาง
www.facebook.com/CHEWATHAI ซึง ลูกค้ าสามารถเข้ าไปติดตามความคืบหน้ าในการก่อสร้ างและการ
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ตกแต่งของแต่ละโครงการได้ ทําให้ การพัฒนาโครงการต่างๆ ทีผ่านมาของบริ ษัทสามารถส่งมอบงานให้
ลูกค้ าได้ ตรงตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
การให้ บริ การทังก่
A อนและหลังการขายเพือสร้ างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้ า
เพือเป็ นการให้ บริ การกับลูกค้ า สร้ างความสัมพันธ์ ทีดี ทังยั
A งเป็ นการรักษาฐานลูกค้ า รวมถึง
การสร้ างกลุ่มลูกค้ าใหม่จากการบอกต่อๆ กันไป (word of mouth) ของลูกค้ าผู้ซึงเคยลงทุนหรื อได้ ซื Aอ
โครงการของบริ ษั ท แล้ ว นันA บริ ษั ท ยัง มี ก ารให้ บ ริ ก ารกับ ลูก ค้ า ที น อกเหนื อ ไปจากการให้ ข้ อ มูล และ
รายละเอียดของโครงการเพือประกอบการตัดสินใจ เช่น การอํานวยความสะดวกในการติดต่อด้ านสินเชือ
ทีอยูอ่ าศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ การบริ การตรวจเช็คคุณภาพของห้ องชุดโดยมีการรับประกันคุณภาพ
ของห้ องชุดหลังจากวันทีโอนกรรมสิทธิ อีกทังบริ
A ษัทยังได้ มีการจัดตังหน่
A วยงาน ชีวา แคร์ เพือให้ บริ การ
งานหลังการขาย มอบความสะดวกสะบายและความรวดเร็ วในการแจ้ งเพือแก้ ไขปั ญหาห้ องชุด รวมถึง
การซ่อมแซมอันเนืองมาจากความไม่เรี ยบร้ อยของห้ องชุด
นอกจากนี A บริ ษัทเล็งเห็นความสําคัญของลูกค้ าปั จจุบนั ทีเคยซื Aอห้ องชุดกับทางบริ ษัท บริ ษัท
จะให้ สิทธิพิเศษในการจองซื Aอโครงการทีบริ ษัทจะพัฒนาในอนาคต แก่ลกู ค้ าเดิมของบริ ษัทก่อนการเปิ ด
ขายโครงการอย่างเป็ นทางการ เพือเป็ นการสร้ างสัมพันธ์ ทีดีกับลูกค้ าในระยะยาว และให้ การพิจารณา
ลงทุน ในโครงการของบริ ษั ทต่อ ไปในอนาคตอี ก ด้ ว ยความเป็ นมื ออาชี พและประสบการณ์ ของคณะ
ผู้บริ หาร
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารงานแบบมืออาชี พด้ วยทีมงานทีมีคุณ ภาพ มีประสบการณ์ และมี
วิ สั ย ทั ศ น์ โดยผู้ บริ หารของบริ ษั ท เป็ นผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความสามารถด้ านธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นอย่างดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้
มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท) ทําให้ ระบบการดําเนินงานภายในของบริ ษั ทมีประสิทธิภาพ มีความเป็ นมือ
อาชีพ มีการควบคุมระบบการทํางานภายในทีดีและชัดเจนโปร่ งใส ประกอบกับผู้บริ หารให้ การเปิ ดกว้ าง
ทางความคิด สนับสนุนให้ พนักงานและทีมงานมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ทีจะนํามาใช้ ในการพัฒนา
องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอยู่เสมอ เพือให้ ทนั ต่อการเปลี ยนแปลงไปของสังคมและความต้ องการ
ของลูกค้ า บริ ษัทยังมีการคัดเลือกและจัดจ้ างทีมงานทีมีความเป็ นมืออาชีพ เพือดูแลส่วนงานทีสาํ คัญของ
โครงการ เช่น บริ ษัทออกแบบโครงสร้ างงานสถาปั ตยกรรม บริ ษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน และบริ ษัท
รับออกแบบภูมิสถาปั ตย์ เป็ นต้ น
นอกจากนี A บริ ษัทยังให้ ความสําคัญกับพนักงานทุกคนของบริ ษัทเพราะพนักงานถือเป็ นกําลัง
สําคัญทีจะขับเคลือนธุรกิจของบริ ษัทให้ เติบโตได้ อย่างมัน คง สามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างยัง ยืนและ
ก้ าวหน้ า บริ ษั ท จึ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พนัก งานเพิ ม พู น ความรู้ และพื นA ฐานในด้ านธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ มีการสํารวจความต้ องการในการฝึ กอบรมและดําเนินการจัดอบรมในด้ านต่างๆ ให้ กับ
พนักงาน เช่น การอบรมด้ านตลาดอสังหาริ มทรัพย์ การอบรมด้ านการตลาด ได้ แก่ การทําการตลาดบน
สือ ออนไลน์ หรื อการส่งพนักงานและทีมขายของบริ ษัทเข้ าร่ วมในงานสัมมนาด้ านต่างๆ เช่น เทคนิคการ
ปิ ดการขาย การให้ บริ การในเชิ งลึก การประชาสัมพันธ์ ในสือออนไลน์ ซึงมากขึนA ตามกระแสตลาดใน
ปั จจุบนั เป็ นต้ น ทังนี
A A พนักงานส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะเป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ทีมีความมุ่งมัน เปิ ดกว้ างทาง
ความคิดและมีความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ โดยบริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานมีส่ วนร่ วมในธุรกิจของ
บริ ษัทมีความมุง่ มัน เพือสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ทีสามารถตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ได้ เป็ นอย่างดี
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การวางแผนการขายแบบเป็ นทีมและเป็ นระบบ
บริ ษัทมีกลยุทธ์ แผนการขายแบบเป็ นทีมเพือนําเสนอและอํานวยความสะดวกในการให้ ข้อมูล
โครงการ ให้ การบริ การ และนําเสนอรายละเอียดโครงการไปจนถึงการให้ คําแนะนําในการขอสินเชือทาง
การเงินกับลูกค้ า โดยเมือลูกค้ าเข้ ามาเยียมชมโครงการ ทังที
A สาํ นักงานขาย ณ ทีตงของโครงการ
ัA
หรื อการ
ออกบูธตามสถานทีตา่ งๆ ทีมขายจะนําเสนอข้ อมูลโครงการแก่ลกู ค้ า โดยพนักงานขายจะอธิบายแนวคิ ด
และทีมาของรูปลักษณ์ สไตล์ และจุดเด่นของโครงการ เพือจูงใจให้ ลกู ค้ ามีความรู้ สกึ ร่ วม และอยากเป็ น
เจ้ าของ ตลอดจนถึงการให้ ข้อมูลของโครงการ เช่น ขนาดพื Aนทีห้อง ราคาห้ องชุด รู ปแบบการตกแต่ง สิง
อํานวยความสะดวกทีมีให้ รวมถึงสภาพแวดล้ อมโดยรอบโครงการ เป็ นต้ น โดยพนักงานขายทุกคนจะต้ อง
วิเคราะห์ถึงความต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายทีเข้ ามาเยียมชมโครงการ และให้ คําปรึ กษาในด้ านต่างๆ
รวมถึงการขอสินเชือจากธนาคาร เพือปิ ดการขายกับลูกค้ ารายดังกล่าว
2.3.3.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดด้
ัA
วยตัวเองโดยทีมขายของบริ ษัททีมีความเป็ น
มืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์และความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับตลาดอสังหาริ มทรัพย์และ
รายละเอียดของโครงการเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทมีหน่วยงานด้ านการขายประจําอยูท่ ีสาํ นักงานขายของแต่
ละโครงการ เพือต้ อนรับลูกค้ าทีสนใจเข้ าแวะเยียมชมโครงการทีสํานักงานขายและชมห้ องตัวอย่าง ณ
ทีตงของโครงการ
ัA
โดยทีมงานจะมีการอธิบายแนวคิด รู ปลักษณ์ สไตล์ ความโดดเด่นและความน่าสนใจ
ของแต่ละโครงการ และนําเสนอข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับโครงการ เช่น ประเภทของห้ อง ขนาดพื Aนที
ราคาห้ องชุด เครื องตกแต่งทีมาพร้ อมกับห้ องพัก และพาลูกค้ าชมโครงการ นอกจากนี A ลูกค้ าหรื อผู้ทีสนใจ
โครงการยังสามารถสอบถามข้ อมูลทางโทรศัพท์หรื อเข้ าชมเว็บไซต์บริ ษัทที www.chewathai.com และ
ระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook โดยผ่านทาง https://www.facebook.com/CHEWATHAI
ซึง ลูกค้ าสามารถเข้ าไปศึกษารายละเอียดเบื Aองต้ นของแต่ละโครงการได้
บริ ษัทยังทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ โดยการออกบูธตามสถานทีต่างๆ ทีมีผ้ คู น
หนาแน่นและใกล้ กับที ตงั A ของโครงการ เช่น การจัด จุด แสดงโครงการในห้ า งสรรพสิน ค้ า และอาคาร
สํานักงานต่างๆ รวมไปถึงงานแสดงบ้ าน คอนโดและทีดินต่างๆ เช่น งานมหกรรมบ้ านและคอนโด เป็ นต้ น
ทีมีการจัดขึ Aนเป็ นประจําอย่างต่อเนือง รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสือในรู ปแบบต่างๆ
โดยเน้ นสือประชาสัมพันธ์ ทีสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาทิเช่น ป้าย
โฆษณา การแจกแผ่นพับ (Brochure) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ บนอินเทอร์ เน็ตต่างๆ เพือเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ กระตุ้นความสนใจและเปิ ดช่องทางในการจําหน่ายเพิมเติม
2.3.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
สําหรับปี 2561 นี Aเศรษฐกิจคาดว่าจะมีการฟื Aนตัวอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นสัญญาณทีดีต่อตลาดที
อยู่อาศัย ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีความเชือมัน และเปิ ดขายโครงการทีอยู่อาศัย
ใหม่ แต่ทิศทางการแข่งขันในตลาดทีอยู่อาศัยยังคงเป็ นไปอย่างรุ นแรง เนืองจากผู้ประกอบการยังคงเปิ ด
ขายโครงการทีอยูอ่ าศัยใหม่ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือง
ในขณะทีความต้ องการซื Aอทีอยู่อาศัยในปี 2561 ยังมีจํากัด ทังกลุ
A ่มผู้ซื Aอเพืออยู่อาศัยจริ ง ทีแม้
กําลังซื Aอค่อยๆ ฟื นA ตัว แต่ยงั คงเผชิญข้ อจํากัดด้ านราคาทีอยูอ่ าศัยเปิ ดขายใหม่อยูใ่ นระดับสูง รวมถึงกลุม่ ผู้
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ซื Aอทีอยูอ่ าศัยเพือการลงทุน ทีอาจจะชะลอการลงทุนในทีอยูอ่ าศัยลง เนืองจากการแข่งขันในตลาดให้ เช่าที
อยูอ่ าศัยเป็ นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง ตลาดคอนโดมิเนียมให้ เช่า
นอกจากนี A การขยายตัว ของจํ า นวนที อยู่อาศัยคงค้ าง ณ สิ Aนปี 2560 ยัง เป็ นปั จจัยกดดันให้
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตงเป
ั A ้ าหมายการขยายตัวของการเปิ ดขายโครงการทีอยู่อาศัยใหม่ใน
ปี 2561 อย่างระมัดระวัง และอาจปรับแผนการเปิ ดขายโครงการทีอยู่อาศัยใหม่ระหว่างปี อย่างสอดคล้ อง
กับสถานการณ์ในตลาดทีอยูอ่ าศัยทีเปลีย นแปลงไป
โดยจํานวนทีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในปี 2561 น่าจะยังคงไม่ตํากว่า
100,000 หน่วย โดยคาดว่าอยูท่ ี 100,000-108,000 หน่วย ขยายตัว 0-2 % จากปี 2560 ทังนี
A A จํานวนทีอยู่
อาศัยเปิ ดขายใหม่ในปี 2561 น่าจะอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับสองปี ทีผ่านมา โดยการขยายตัวของจํานวนที
อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการขยายตัวของจํานวนทีอยู่อาศัยกลุ่มคอนโดมิเนียม ซึง
ข้ อจํากัดด้ านพื Aนทีสําหรับการลงทุนพัฒนาโครงการแนวราบ ประกอบกับความคืบหน้ าของโครงการส่วน
ต่อขยายสถานีรถไฟฟ้ า น่า จะดึง ดูด ให้ ผ้ ูป ระกอบการพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พย์ ยัง คงเปิ ดขายโครงการ
คอนโดมิเนียมในปี 2561 (ทีม า: ศูนย์วิจยั กสิกร)

ทังนี
A Aบริ ษัทยังคงพัฒนาสินค้ า ทังคอนโด
A
และบ้ านอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทตังเป
A ้ าทีจะขยายการ
ลงทุนทังโครงการคอนโดมิ
A
เนียม และโครงการแนวราบให้ มีสดั ส่วนทีสมดุลกัน รวมถึงการขยายพื Aนทีการ
เปิ ดโครงการใหม่ เพือรองรั บความต้ องการของตลาดในทุกระดับ และคุ้มค่าต่อการลงทุน พร้ อมทังยั
A ง
พิจารณาทีจะขยายการลงทุนไปยังหัวเมืองใหญ่ๆ ของประเทศไทย
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2.3.2 ธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้ เช่ า (Ready Built Factories)
บริ ษัทมีการพัฒนาโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่าทีมีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพือตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางทีมีจํานวนมาก
ขึ Aน ทังA ทีเป็ นสัญชาติไทยและรวมถึงบริ ษัทหรื อนักลงทุนชาวต่างชาติทีเข้ ามาตังฐานการผลิ
A
ตหรื อการลงทุนใน
ประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือกรรมสิทธิในโรงงาน หรื อผู้ประกอบการทีต้องการก่อตังโรงงานเพื
A
อประกอบกิจการ
แต่ยงั ไม่มีความต้ องการหรื อไม่มีความพร้ อมทีจะลงทุนในระยะยาว รวมถึงผู้ประกอบการทีต้องการลดต้ นทุนในการ
ดําเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลดความเสีย งหรื อปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ Aนจากการลงทุนสร้ างโรงงานได้
บริ ษัทได้ เล็งเห็นโอกาสและการเติบโตของธุรกิ จดังกล่าว จึงได้ เริ มต้ นพัฒนาโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่าทีมี
มาตรฐาน เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม โดยเริ มต้ นพัฒนาโครงการแรกในปี 2556 มูลค่า
โครงการประมาณ 300 ล้ านบาท ทังนี
A A โรงงานสําเร็ จรูปของบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าสามารถปรั บเปลีย นพื Aนทีใ ช้
ัA
าเร็ จรู ป
สอยได้ ตามความต้ องการพิเศษเฉพาะด้ านของลูกค้ าได้ อีกด้ วย นอกจากนี Aบริ ษัทได้ เลือกทําเลทีตงโรงงานสํ
ให้ เช่าทีมีศกั ยภาพและเป็ นทําเลทีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ทีมีระบบสาธารณูปโภค
การบําบัดสิงปฏิกูลและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ อย่างครบครัน บริ ษัท
กษณะของโครงการทีจะพัฒนาจากความต้ องการของตลาดและนักลงทุน การ
ยังได้ มีการพิจารณาทําเลทีตงและลั
ัA
คาดการณ์แหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งสินค้ าและวัตถุดิบ อีกทังยั
A ง
พิจารณาถึงโอกาสการได้ รับสิทธิ ประโยชน์จากเขตส่งเสริ มการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
เช่นกัน
โรงงานสําเร็ จรู ปของบริ ษัทมีลกั ษณะเป็ นอาคารสองชันA โดยชันล่
A างจะเป็ นส่วนของโรงงาน และชันบนจะ
A
เป็ นพื Aนทีสาํ หรับสํานักงาน ซึงมีการก่อสร้ างในบริ เวณพื AนทีดินทีมีรัวA กั นA เป็ นสัดส่วน พร้ อมด้ วยป้อมยาม พื Aนทีจอด
รถ และพื Aนทีใช้ สอยเอนกประสงค์ ทังนี
A A โรงงานสําเร็ จรู ปทีบริ ษัทพัฒนาขึ Aนเป็ นโรงงานแบบมาตรฐาน ตัวอาคารใช้
โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และใช้ โครงเหล็กรูปพรรณ ไม่มีเสากลาง ทังนี
A A เพือให้ ได้ ประโยชน์จากพื Aนทีใช้ สอยให้
มากทีสดุ ซึง ผู้เช่าสามารถดัดแปลงและปรับเปลีย นรูปแบบให้ เหมาะสมกับความต้ องการและการใช้ งานของผู้เช่าได้
โดยโรงงานมีขนาดตังแต่
A 1,512 ถึง 1,937 ตารางเมตร บริ เวณพื Aนของโรงงานซึงเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สามารถ
รองรับนํ Aาหนักได้ ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีการพัฒนาโครงการโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่าแล้ วเสร็ จ จํานวน 1
โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้ านบาท ประกอบไปด้ วยอาคารโรงงานสําเร็ จรูปจํานวน 10 หลัง
รายละเอียดโครงการ สามารถสรุปได้ ดงั นี A
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รายละเอียดโครงการ โรงงานสําเร็จรูปให้ เช่ า โครงการ 1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
ทีตงโครงการ
ัA
นิค มอุต สาหกรรมอมตะซิตี A ถนนทางหลวงหมายเลข 331
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พื Aนทีโครงการ
พื Aนทีเช่า
จํานวนยูนิตทีให้ เช่า
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ค่าเช่าเฉลีย ต่อตารางเมตร
ชนิดของโครงการ

26-0-72 ไร่
17,120 ตร.ม.
10 ยูนิต
การออกแบบด้ วยดีไซน์ทนั สมัย การจัดวางและจัดสรรด้ าน
พื Aนทีใช้ สอยได้ อย่างเหมาะสม ได้ มาตรฐาน ลูกค้ ายังสามารถ
ออกแบบการใช้ งานได้ อย่างอิสระ คุ้มค่า และใช้ ระยะเวลาสันA
ในการตังโรงงาน
A
นอกจากนี A โครงการยังตังA อยู่ในทําเลทีดี โดยตังA อยู่ภายใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี A อําเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ซึง มีการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบําบัด
นํ Aาเสีย การกําจัดขยะทีได้ มาตรฐาน เป็ นต้ น และมีสิงอํานวย
ความสะดวกอืนๆ อย่างครบครัน
300 ล้ านบาท
200 บาท
โรงงานสําเร็ จรูปให้ เช่า
x ขนาด 1,512 ตร.ม. จํานวน 5 ยูนิต
x ขนาด 1,812 ตร.ม. จํานวน 1 ยูนิต
x ขนาด 1,937 ตร.ม. จํานวน 4 ยูนิต
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รายละเอียดโครงการ โรงงานสําเร็จรูปให้ เช่ า โครงการ 1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
สิง อํานวยความสะดวก
หม้ อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA. ทีจอดรถทีมีหลังคา ระบบ
รั ก ษาความปลอดภัย ระบบป้องกัน อัคคี ภั ย ปั ม นํ าA ระบบ
ระบายนําA ฝน ระบบระบายนําA เสีย ระบบโทรศัพท์ และ
อินเทอร์ เน็ต
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรม
เบา ทังA ผู้ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที มี ก ารผลิ ต เพื อ
สนับ สนุนการประกอบธุร กิ จ ของอุต สาหกรรมหนัก ทีอ ยู่ใ น
บริ เวณใกล้ เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้ างโครงการ ดําเนินการก่อสร้ างเป็ น 2 เฟส
x เฟสที 1 จํานวน 5 ยูนิตเริ มก่อสร้ างในเดือนสิงหาคม ปี
2555 และแล้ วเสร็ จในเดือนมีนาคม ปี 2556
x เฟสที 2 จํานวน 5 ยูนิต เริ มก่อสร้ างในเดือนธันวาคม ปี
2556 และแล้ วเสร็ จในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557
ความคืบหน้ าในการก่อสร้ าง
ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมให้ บริ การ
ความคืบหน้ าในการให้ เช่า
ยอดทีทําสัญญาเช่าแล้ วร้ อยละ 50 ของจํ านวนโรงงานที
ปล่อยเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

สถานะการก่อสร้ างและการเช่าของโรงงานสําเร็ จรูปของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ ดงั นี A
โครงการ
โครงการที 1

จํานวนยูนิต
ทัง หมด

จํานวนยูนิตทีมี
การเช่ าทัง หมด

พืน ทีเช่ า
ทัง หมด
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่ า
(ร้ อยละ)

10

5

6.898

50

2.3.3 การตลาดและการแข่ งขัน
2.3.3.1 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท สําหรั บธุรกิ จโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่ า คือผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเบาทีมีการผลิตสินค้ าเพือสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมหนักทีตงโรงงานอยู
ัA
ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
ทังอุ
A ตสาหกรรมทีมีขนาดเล็กและขนาดกลาง ทียงั ไม่พร้ อมหรื อยังไม่มีความต้ องการหรื อไม่มีความพร้ อม
ทีจะลงทุนในระยะยาว เพือสร้ างโรงงาน เนืองจากต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง บริ ษัทจึงเลือกทีจะเสนอ
ทางเลือกใหม่ โดยการให้ เช่าโรงงานสําเร็ จรูป เพือเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการลงทุนและต้ นทุนใน
การดําเนินการ เพือให้ สามารถนําเงินทุนดังกล่าวไปใช้ ตอ่ ยอดทางธุรกิจในด้ านอืนๆ ได้ มากขึ Aน
นอกจากนี A กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายที สํา คัญ อี ก กลุ่ม หนึง ของบริ ษั ท คื อ กลุ่ม ผู้ป ระกอบการ
ต่างชาติทีเข้ ามาลงทุนหรื อร่วมลงทุนในประเทศไทยทังระยะชั
A
ว คราวหรื อถาวร ซึงจะเลือกการเช่าโรงงาน
สําเร็ จรูปแทนการลงทุนเพือก่อสร้ างถาวร ทังนี
A A เพือเป็ นการลดความเสีย งจากโอกาสความสําเร็ จจากการ
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ลงทุน ความเสียงจากการจัดหาผู้รับเหมาเพือสร้ างโรงงาน หรื อข้ อจํากัดด้ านกฎหมายการถือครองทีดิน
ของชาวต่ า งชาติ รวมถึ ง ความไม่แ น่น อนทางเสถี ย รภาพทางการเมื อ งของประเทศที ส่ง ผลต่ อ การ
เปลีย นแปลงนโยบายการค้ าและการลงทุนหรื อมาตรการการส่งเสริ มใดๆ ของภาครัฐ ซึงโครงการโรงงาน
สําเร็ จรูปให้ เช่าของบริ ษัทสามารถสร้ างความยืดหยุน่ ในการลงทุน และตอบโจทย์ความเสีย งและข้ อจํากัด
A อย่างชัดเจน
ต่างๆ เหล่านันได้
2.3.3.2 กลยุทธ์ การตลาด
ทําเลทีตงของโครงการ
ัA
ทําเลทีตงของโครงการนั
ัA
บเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีธุรกิจหรื อผู้ประกอบการจะพิจารณาเป็ นลําดับ
แรกในการเลือกก่อสร้ างหรื อเช่าโรงงาน เพือให้ สะดวกต่อการดําเนินธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการ
กระจายสิน ค้ า และวัต ถุดิ บไปยัง สถานที สํา คัญต่า งๆ เช่น ท่า เรื อขนส่ง สิน ค้ า สนามบิ น สถานีร ถไฟ
ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร หรื อศูนย์กระจายสินค้ าทีสาํ คัญ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริ ษัทยั ง
มีประสบการณ์ การดําเนินธุรกิจให้ เช่าโรงงานสําเร็ จรู ปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์ประกอบการเลือก
ทีตงั A ในการดําเนินธุรกิ จดังกล่าว บริ ษัทจะเน้ นการพัฒนาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
โดยเฉพาะในเขตอีสเทิร์น ซีบอร์ ด (Eastern Seaboard) เนืองจากเป็ นบริ เวณทีนกั ลงทุนต่างชาติให้ ความ
สนใจเข้ ามาลงทุนทางตรงมากทีสุด (ทีมา: ศูนย์ วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)) และบริ เวณใกล้ เคียง ซึงมีระบบป้องกันความเสียงจากนํ Aาท่วม มีมาตรฐานจากภาครัฐรองรับ
ในด้ านงานก่อสร้ างและสิง แวดล้ อม มีระบบสาธารณูปโภคและสิง อํานวยความสะดวกทีครบครัน และตรง
ตามความต้ องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี A โอกาสการได้ รับสิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริ มการ
ลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เช่าก็เป็ นอีกหนึงปั จจัยทีบริ ษัท
ใช้ ในการพิจารณาเช่นกัน

รูปภาพแสดงทีตงโครงการนิ
ัA
คมอุตสาหกรรมอมตะซิตี A อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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โครงการโรงงานสําเร็ จรู ปให้ เช่าของบริ ษัทในปั จจุบันตังA อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี A
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึงมีการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทีได้ มาตรฐานสากล
และมีสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ อย่างครบครัน เหมาะแก่การเป็ นศูนย์กลางการผลิตและการกระจาย
สินค้ าทีดี มีการคมนาคมทีสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีอืนๆ
นโยบายการกําหนดราคา
การกําหนดราคาของบริ ษัทจะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ค่าเช่าโรงงานและค่าบริ การ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การบําบั ดนําA เสีย การกํ าจัดขยะและสิงปฏิกูล เป็ นต้ น ทังA นี A ค่าบริ การงาน
สาธารณูปโภคต่างๆ จะเป็ นการชําระให้ กบั บริ ษัทผู้พฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม ลูกค้ าหรื อผู้เช่าโครงการจะ
ั นานิคมอุตสาหกรรมได้ สําหรั บค่าเช่าโรงงานนันA ผู้เช่าจะชํ าระ
สามารถชํ าระโดยตรงกับบริ ษัทผู้พฒ
โดยตรงกับบริ ษัทโดยบริ ษัทมีการกําหนดค่าเช่าทีเป็ นมาตรฐานจากหลายปั จจัยทีสําคัญ เช่น ขนาดพื Aนที
A A สัญญาเช่าของ
เช่า จํานวนยูนิตทีเช่า ระยะเวลาการเช่า หรื อบริ การอืนๆ เพิมเติมตามทีผ้ เู ช่าร้ องขอ ทังนี
บริ ษัท ส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาเช่าระยะสันA ซึงมีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการปรับ
อัตราค่าเช่าเมือทําการต่อสัญญาอีกครังA
การตลาดและการประชาสัมพันธ์
บริ ษั ท มี ก ารส่ง เสริ ม ทางการตลาดและการประชาสัม พัน ธ์ ทังA การติ ด ต่ อ หากลุ่ม ลูก ค้ า
เป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่านนายหน้ า และผ่านสือกลางต่างๆ เช่น การโฆษณาในสือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ โดยเน้ นสือ ประชาสัมพันธ์ทีสามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายโดยตรงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
เช่น ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ตา่ งๆ เช่น หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์บางกอก ชูโฮ การ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอการค้ าต่างประเทศ เช่น หอการค้ าไทย หอการค้ าไทย-อังกฤษ หอการค้ าไทยเยอรมัน เป็ นต้ น การแจกแผ่นพับ (Brochure) หรื อใบปลิวโฆษณา เพือแจกในบริ เวณใกล้ เคียงของนิคม
อุต สาหกรรม เช่ น ร้ านอาหารรอบพื นA ที นิ ค มอุ ต สาหกรรม สนามกอล์ ฟ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นแผ่นป้ายโฆษณาทีติดตังหน้
A าโครงการหรื อนิคมอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ ผ่าน
เว็บไซต์ทีไม่เสียค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงการให้ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.chewathai.com ของบริ ษัท ซึง
ผู้ประกอบการหรื อลูกค้ าทีสนใจ สามารถศึกษาข้ อมูลและรายละเอียดเบื Aองต้ นของโครงการ และติดต่อกับ
บริ ษัทได้ โดยตรง
บริ การให้ คําปรึกษาและแนะนําสําหรับผู้เช่า
บริ ษัทจัดให้ มีพนักงานบริ การให้ คําปรึ กษาและแนะนําลูกค้ า อย่างใกล้ ชิด เช่น บริ การให้
คําปรึ กษาและประสานงานด้ านต่างๆ ทีเกียวข้ องกับทางราชการ อาทิเช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน เป็ นต้ น บริ ษัทมีบริ การให้ คําปรึ กษาและแนะนํา
เกี ย วกับ การต่อ เติ ม ดัด แปลงพื นA ที ใ ช้ ส อยทังA ภายนอกและภายในโรงงาน บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาและ
ประสานงานด้ านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การประปา การไฟฟ้ า การบําบัดและกําจัดนํ Aาเสีย โทรศัพท์
และอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
2.3.3.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีการจัดหาตัวแทนซึง จะดําเนินการจัดหาผู้เช่าให้ บริ ษัท เช่น Knight Frank Chartered
รวมถึ ง ตั ว แทนรายบุ ค คลอื น ๆ และจั ด ให้ มี ที ม ปล่ อ ยเช่ า ของบริ ษั ท เอง ที มี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ
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มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ความเข้ าใจเกี ย วกั บ ตลาดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื อ
อุตสาหกรรม รายละเอียดของโครงการ และสิงอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคภายใน
โครงการและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงข้ อกําหนดต่างๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทมี
หน่วยงานด้ านการปล่อยเช่าไว้ คอยต้ อนรับลูกค้ าทีสนใจเข้ าแวะเยียมชมโครงการ โดยทีมงานจะมีการ
อธิบายข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับลักษณะและคุณสมบัติขององค์ประกอบของโรงงาน เช่น ประโยชน์และ
การใช้ ส อยของพื นA ที ขนาดพื นA ที อัต ราค่ า เช่ า ระบบไฟฟ้ าและโทรศัพ ท์ และพาลูก ค้ า ชมโครงการ
นอกจากนี A ลูกค้ าหรื อผู้ทีสนใจโครงการยังสามารถสอบถามข้ อมูลทางโทรศัพท์หรื อเข้ าชมเว็บไซต์บริ ษัทที
www.chewathai.com ซึง ลูกค้ าสามารถเข้ าไปศึกษารายละเอียดเบื Aองต้ นของโครงการได้
2.3.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี ^Db\ มียอดขายและเช่าทีดินของนิคมอุตสาหกรรมรวมทังสิ
A Aน _,\DY ไร่ เพิมขึ Aนจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ^b.ZZ% รวมมูลค่าการลงทุน [[Y,\Z\ ล้ านบาท เพิมขึ Aนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
`._`% ยอดขายและเช่าทีดินทีเพิมขึ Aนส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรื อ อีอีซี มากถึง ^,DD\ ไร่ ทีเหลือกระจายอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมทัว ประเทศ ปั จจุบนั กนอ. มีนิคมฯ
ทังสิ
A Aน D แห่งใน [D จัง หวัดมีพื Aนทีรวม [bD,\__ ไร่ การลงทุนยังมีสญ
ั ญาณเข้ ามาต่อเนือง เป็ นเพราะ
ปั จจัยจากการทีรัฐบาลได้ มีนโยบายพัฒนาอีอีซี มาตรการส่งเสริ มการลงทุน และกฎหมายทีชัดเจน
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื Aนฐานต่างๆ เชือว่าจะทําให้ แนวโน้ มการ
ลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนือง ซึง เกิดจากปั จจัยการส่งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทังปั
A จจัยทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศทีมีแนวโน้ มการเติบโตตามทิศทางการใช้ กําลัง
การผลิตของผู้ประกอบการทีมีอตั ราทีสงู ขึ Aนกว่าปี 2560 กลุม่ อุตสาหกรรมทีเข้ ามาลงทุนในพื นA ทีนิคม
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื Aนทีอีอีซียงั คงเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ กลุม่ อุตสาหกรรมยาง และพลาสติก กลุม่ อุตสาหกรรมเครื องยนต์ และเครื องจักรกลที
ไม่ได้ ใช้ ยานยนต์ กลุ่มไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่ กิจการอืนๆที เกียวเนืองกับอุตสาหกรรม เช่น
โรงงานสําเร็ จรูปให้ เช่า คลังสินค้ า และอุตสาหกรรมอืนๆ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะบางประการ ซึงหากภาครัฐสามารถดําเนินการได้
ผู้ประกอบการเชือว่าจะสามารถสร้ างความเชือมัน ในการดําเนินธุรกิจเพิมขึ Aนแก่ผ้ ปู ระกอบการ อันได้ แก่
การเร่ ง พัฒนาระบบขนส่ง และการคมนาคมให้ เ ชื อ มโยงกับ ประเทศเพื อ นบ้ า น เพื อ รองรั บ การเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เร่งเดินหน้ าโครงการลงทุนขนาดใหญ่
และโครงสร้ างพื Aนฐานเพือให้ เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เร่ งรัดการใช้ จ่ ายภาครัฐให้ เป็ นไปตาม
แผนการใช้ งบประมาณเพือช่วยขับเคลือนเศรษฐกิ จไทย โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการทีรัฐบาลได้
อนุมตั ิไปแล้ ว เพิมการใช้ จ่ายและการบริ โภคภายในประเทศด้ วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกตําเพือสร้ า งกําลังซื Aอในภาคเกษตร
เร่งเจรจาการค้ ากับประเทศทีมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจเพือขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้ าระหว่าง
กัน รวมถึงช่วยเสริ มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs โดยสนับสนุนให้ สถาบันการเงินพิจารณา
ปล่อยสินเชื อดอกเบียA ตํา และสนับสนุนให้ ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้ า และ
สนับสนุนความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรื อรู ปแบบ PPP (Public –Private Partnership) เพือ
เพิมประสิทธิภาพในการทํางาน
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p. รายชือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1
รายชือคณะกรรมการ
ณ วันที 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ Z ท่านดังนี A
[. นาย ชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ ษัท
^. นาย บุญ ชุน เกียรติ
กรรมการผู้จดั การ / กรรมการ
_. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ
. นาย พัว เชอ ชิว
กรรมการ
D. นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
b. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
`. นาย ชุง ทัง ฟง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
p.F

รายชือคณะผู้บริหาร
ณ วันที วันที 3 เมษายน 2561 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หาร รวม 13 ท่าน ดังนี A
[. นายบุญ ชุน เกียรติ
กรรมการผู้จดั การ
^. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด
_. นางจริ ญา ด่านสมพงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด
. นางสาว สุนนั ทรา มหาประสิทธิชยั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
5. นางสาวปาลิดา อมรศิริสนิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด
6. นายสถาพร เสมสว่าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายชีวาแคร์
7. นายวิสทุ ธิ พิริยะอัครเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
8. นายปฐพี อนันทวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
9. นายพีระพงศ์ จําปี ศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายทุนมนุษย์
10. นายสมนึก ประพฤทธิทวีชยั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื Aอ
11. นายปิ ยณัฐ ทองโคตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายก่อสร้ าง
12. นายวิโรจน์ แข็งแรง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายก่อสร้ าง
13. นายอุดมพร จันทร์ ศรี บตุ ร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

p.p

รายชือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที 2 มีนาคม 2561 มีดงั นี A
ลําดับที
1
2
3
4
5

รายชือผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ชาติชีวะ จํากัด
TEE DEVELOPMENT PTE. LTD.
นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
นาย พิชญ์ เทวอักษร
นาย สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล

จํานวนหุ้น
248,880,000
239,119,300
34,210,000
7,512,400
6,891,000
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ร้ อยละ
33.18
31.88
4.56
1.00
0.92

ลําดับที
รายชือผู้ถอื หุ้น
6
นาย ปฏิญญา เทวอักษร
7
นาย พิสนั ติ ศิริศขุ สกุลชัย
8
น.ส. หล้ า มะโนจิตร
9
นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา
10
นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย
รวมการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน
รวม

4.
w.C

ร้ อยละ
0.72
0.71
0.67
0.57
0.55
74.76
_Z.Y
Cqq.qq

ข้ อมูลการเพิมทุนและการจ่ ายปั นผลของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
ผลการ
ดําเนินงาน
สําหรับปี 2560

4.2

จํานวนหุ้น
5,366,600
5,300,000
5,022,000
4,310,700
4,143,500
560,755,560
189,244,440
750,000,000

การจ่ ายเงินปั นผล
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 เงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.008547 บาทและหุ้นปั นผลใน
อัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล คิดเป็ น 0.076923 บาทต่อหุ้น

สําหรับปี 2559

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 เงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (คํานวณทีมลู ค่าทีตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)

สําหรับปี 2558

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 เงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (คํานวณทีมลู ค่าทีตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)

ข้ อมูลการเพิมทุนของบริษัทในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
เมษายน 2558 บริ ษัทเพิมทุนจดทะเบียน จากจํานวน 240 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 580 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิมทุนใหม่จํานวน 340 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็ นการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท
ชาติชีวะ จํากัด และ TEE Development Pte Ltd จํานวน 108 ล้ านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีทนุ จด
ทะเบียนชําระแล้ วจํานวน 348 ล้ านบาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจํานวน 232 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพือเสนอขายแก่ประชาชนเป็ นครังA แรก
ตุลาคม 2558 บริ ษัทลดทุนจดทะเบียน จํานวน 232 ล้ านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 580 ล้ านบาท โดยการตัดหุ้น
สามัญทีได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายรวมจํานวน 232 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คงเหลือเป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 348 ล้ านบาท
บริ ษัทเพิมทุนจดทะเบียน จากจํานวน 348 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 905 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่
จํานวน 557 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็ นการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 ราย ได้ แก่ บริ ษัท ชาติชีวะ
จํากัด และ TEE Development Pte Ltd จํานวน 240 ล้ านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ดังกล่าวจํานวน 317 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือเสนอขายแก่ประชาชนเป็ นครังA แรก
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กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทลดทุนจดทะเบียน จํานวน 417 ล้ านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 905 ล้ านบาท โดยการตัดหุ้น
สามัญทีได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายรวมจํานวน 417 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คงเหลือเป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 488 ล้ านบาท
บริ ษัทเพิมทุนจดทะเบียน จากจํานวน 488 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 750 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่
จํานวน 262 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจํานวน 262 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท เพือเสนอขายแก่ประชาชนเป็ นครังA แรก
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ส่ วนที 3 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป

งบแสดงฐานะการเงิน

31-ธ.ค.-58
ล้ านบาท ร้ อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี Aการค้ าและลูกหนี Aอืน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการและบุคคลทีเกียวข้ องกัน
ทีดินและต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
A กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
เงินมัดจําการซื Aอทีดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-59
ล้ านบาท ร้ อยละ

31 ธ.ค.60
ล้ านบาท ร้ อยละ

73.58
3.12
58.45
1.84
[^b.^
3.47
9.86
0.42
5.92
0.19
[D._`
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
\.\\
0.00
1,841.03 78.18 2,524.58 79.61 2,998.46 82.23
0.00
0.00
0.00
0.00
[\^.\\
2.80
35.26
1.50
162.39
5.12
13.33
0.37
47.45
2.01
48.54
1.53
46.19
1.27
9.98
0.42
24.05
0.76
26.50
0.73
2,017.15 85.65 2,823.92 89.05 3,328.28
91.29
34.51
1.47
25.03
0.79
40.97
1.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278.73 11.84
267.95
8.45
257.18
7.05
14.46
0.61
27.73
0.87
9.53
0.26
3.93
0.17
4.71
0.15
4.34
0.12
0.74
0.03
16.54
0.52
1.24
0.03
5.46
0.23
5.42
0.17
4.85
0.13
337.84 14.35
347.38 10.95
318.11
8.71
2,354.98 100.00 3,171.30 100.00 3,646.39 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31-ธ.ค.-58
31-ธ.ค.-59
31-ธ.ค.-60
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

หนีส นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
A
นการเงิน
544.35
เจ้ าหนี Aการค้ าและเจ้ าหนี Aอืน
150.75
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้ างจ่าย
29.71
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถงึ กําหนดชําระภายในหนึง ปี
320.42
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
A
จการทีเกียวข้ องกัน
47.37
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกันทีถงึ กําหนดชําระภายในหนึง ปี
28.57
หุ้นกู้ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึง ปี
0.00
ส่วนของหนี Aสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ ึงกําหนดชําระภายในหนึง ปี
0.00
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
4.31
เงินมัดจําและรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
86.32
หนี Aสินหมุนเวียนอืน
2.68
รวมหนีส ินหมุนเวียน
1,214.48
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถงึ กําหนดชําระ
393.95
ภายในหนึง ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน - สุทธิจากส่วนทีถงึ กําหนด
57.64
ชําระภายในหนึง ปี
หุ้นกู้
0.00
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
1.66
ประมาณการหนี Aสินเบี Aยปรับตามสัญญาซื Aอขายโครงการ
0.00
หนี Aสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
0.12
หนี Aสินไม่หมุนเวียนอืน
0.00
รวมหนีส ินไม่ หมุนเวียน
453.37
รวมหนีส ิน
1,667.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
905.00
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
- จัดสรรแล้ ว – สํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

488.00
0.00

23.12 856.72
6.40 217.87
1.26
33.42
13.61 537.05
2.01
18.51
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
5.32
3.67 105.86
0.11
2.87
51.57 1,777.62

27.01 460.33
6.87 345.62
1.05
87.02
16.93 `D.Y_
0.58
[Y.D[
0.00
0.00
0.00 169.90
0.00
0.00
0.17
7.45
3.34 192.18
0.09
5.51
56.05 2,041.36

12.62
9.48
2.39
^\.`\
\.D[
0.00
4.66
0.00
0.20
5.27
0.15
55.98

16.73

192.00

6.05

^_Y.bY

b.DD

2.45

52.32

2.45

^D^._^

b.Z^

0.00 169.57
0.07
3.40
0.00
0.00
0.01
0.07
0.00
0.06
19.25 417.41
70.82 2,195.03

5.35
\.00
0.11
4.59
0.00
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
13.16 495.76
69.22 2,537.12

0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
13.60
69.58

38.43

750.00

23.65

750.00

20.57

20.72
0.00

750.00
144.38

23.65
4.55

750.00
144.38

20.57
3.96

\.\\ \.\\
13.78 0.43
20.04 0.55
199.13 8.46
68.10 2.15 194.84 5.34
687.13 29.18 976.27 30.78 1,109.27 30.42
2,354.98 100.00 3,171.30 100.00 3,646.39 Cqq.00
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งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการให้ เช่าโรงงานและค่าบริ การ
ดอกเบี Aยรับ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนการให้ เช่าโรงงานและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า ค่ าใช้ จ่าย
ทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขัน พืน ฐาน[
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

1,401.58
13.54
0.42
14.40
1,429.94

98.02 1,158.13
0.95
16.53
0.03
1.78
1.01
24.28
100.00 1,200.72

96.45 2,013.69
1.38
19.59
0.15
1.41
2.02
7.73
100.00 2,042.42

98.59
0.96
0.07
0.38
100.00

1,010.66
10.78
138.68
109.04
1,269.15

70.68
830.37
0.75
10.78
9.70
142.46
7.63
97.48
88.76 1,081.09

69.16 1,440.59
0.90
10.78
11.86
228.44
8.12
132.45
90.04 1,812.26

70.53
0.53
11.19
6.48
88.73

160.78

11.24

119.64

9.96

230.16

11.27

(0.20)
0.00
160.59
(57.81)
102.78
(19.56)
83.22

(0.01)
0.00
11.23
(4.04)
7.19
(1.37)
5.82

2.52
0.00
122.16
(51.23)
70.93
(7.85)
63.08

0.21
\.\\
10.17
(4.27)
5.91
(0.65)
5.25

0.94
(\.^D)
Fpq.Z[
(^Z.Y\)
201.0[
(D.DD)
C[[.[q

0.04
(\.\[)
CC.pq
([.b)
9.84
(^.^_)
x.dC

0.00
83.22

0.00
5.82

(0.33)
62.75

0.03
5.23

\.\\
155.50

\.\\
7.61

0.25

0.09

0.21

หมายเหตุ 1. จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย ถ่วงนํ Aาหนักอ้ างอิงจากมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพือประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที
ตราไว้ ของบริ ษัทในปั จจุบนั
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งบกระแสเงินสด

ปี 2558
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบยอดกํ าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ทีดินและต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็ นต้ นทุนขาย
ค่าเสือ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจําหน่ายภาษี หกั ณ ทีจา่ ย
ดอกเบี Aยรับ
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี Aย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย นแปลงในสินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดําเนิ นงานลดลง (เพิ# มขึ&น)
ลูกหนี Aการค้ าและลูกหนี Aอืน
- กิจการทีเกียวข้ องกัน
- กิจการอืน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการและบุคคลทีเกียวข้ องกัน
ทีดินและต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
เงินมัดจําการซื Aอทีดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส& ิ นดําเนิ นงานเพิ# มขึ&น (ลดลง)
เจ้ าหนี Aการค้ าและเจ้ าหนี Aอืน
- กิจการทีเกียวข้ องกัน
- กิจการอืน
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้ างจ่าย
เงินมัดจําและรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
หนี Aสินหมุนเวียนอืน
หนี Aสินไม่หมุนเวียนอืน
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งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท

ปี 2560
ล้ านบาท

102.78

70.93

^\[.\b

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

829.06
23.36
0.18
(2.52)
0.00
0.00
(2.65)
1.32
0.00
(1.78)
51.05
968.95

1,434.48
30.06
0.34
(\.ZD)
\.^D
^.^\
\.\\
[.[Z
\.\\
([.[)
^Z.\_
1,696.26

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

0.29
3.65
0.00
(1,483.60)
(127.13)
(1.09)
(10.07)
0.04

0.89
0.60
0.00
(1,820.59)
[Z.\D
^._D
(^.D)
\.D`

(0.05)
43.29
6.44
(19.82)
(0.43)
0.00

(0.48)
68.54
3.71
19.54
0.19
0.06

0.32
130.53
53.60
86.32
^.b
(\.\b)

งบกระแสเงินสด
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจากกิ
A
จการทีเ กียวข้ องกันลดลง (เพิม ขึ Aน)
เงินสดจ่ายซื Aอเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินสดจ่ายซื Aอเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพือซื Aอธุรกิจ
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้ า
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื Aออสังหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน อุปกรณ์ และสินทรพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี Aย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
A
นการเงินเพิมขึ Aน(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
A
จการทีเกียวข้ องกันเพิม ขึ Aน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกันเพิม ขึ Aน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกันเพิม ขึ Aน (ลดลง)
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการเพิม ทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี Aย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
บวก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษัทย่อย ณ วันทีไ ด้ มา
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันทีจําหน่าย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน ปี
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งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท
ล้ านบาท
(90.43)
(557.42)
(29.18)
(26.60)
(119.62)
(584.03)

ปี 2560
ล้ านบาท
_\\.\^
(^Y.\[)
FxF.qF

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
(26.62)
1.78
(12.84)

([\^.\\)
\.\\
(_D.\\)
(\.^D)
\.\\
[\.\\
\.^\
(_.[_)
\.Y
(CF\.xq)

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

316.18
(28.92)
(31.35)
\.\\
(464.32)
479.00
170.00
(0.61)
406.38
(180.00)
(84.62)
581.74
(15.13)
73.58
0.00
0.00
58.45

(\[.[Y)
\.\\
\.\\
200.00
(1,088.57)
1,353.03
0.00
0.00
0.00
(22.50)
(115.13)
xw.p[
dx.\x
DY.D
\.\\
\.\\
CFd.wF

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย
ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ1
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี A
ระยะเวลาชําระหนี A
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
A นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ^
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี Aสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนของหนี Aสินทีมีภาระดอกเบี Aยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลต่ อหุ้น
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
มูลค่าตามบัญชี
ราคาตลาด (ณ วันสิ Aนปี )

งบการเงินรวม
ปี 2559

ปี 2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

1.66
0.06
(0.11)
1.15
313.49
11.87
30.34

1.59
0.03
(0.39)
0.75
480.12
6.01
59.85

1.63
0.06
0.14
0.52
690.10
6.29
57.19

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

27.89
11.36
5.82
15.96

28.30
10.18
5.25
7.58

28.46
11.30
7.61
14.91

ร้ อยละ
เท่า

7.29
0.65

4.42
0.43

6.77
0.56

เท่า
เท่า

2.43
2.03

2.25
1.87

2.29
1.71

บาท
บาท
บาท

0.25
1.41
-

0.09
1.30
1.62

0.21
1.48
1.34

หมายเหตุ:
1. สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทคือทีดินและต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = กําไรก่อนดอกเบี Aยและภาษี เงินได้ / สินทรัพย์รวม (เฉลีย )

