บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีแ ผนที่จ ะพัฒ นาโครงการในอนาคตทัง้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อ ยู่อ าศัย และธุร กิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ซึง่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 1,215 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
1. โครงการชีวาทัย บางโพ

รายละเอียดโครงการชีวาทัย บางโพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย บางโพ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถ น น ป ร ะ ช า ร า ษ ฎ ร์ ส า ย 2 แ ข ว ง เ ต า ปู น เ ข ต บ า ง ซื่ อ
กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก

1 ไร่ 1 งาน 91 ตร.วา
8,356 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 24 ชัน้
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน สถานีบางโพ เพียง 100 เมตร มี
ความเป็นส่วนตัว ด้วยจานวนห้องทีน่ ้อยและพื้นทีจ่ อดรถ กว่า ร้อยละ
80
1,040 ล้านบาท
120,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 172 ยูนิต
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย บางโพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชนิดของห้องพัก
 1 ห้องนอน ขนาด 34-49 ตร.ม. จานวน 136 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 68-79 ตร.ม. จานวน 34 ยูนิต
 3 ห้องนอน ขนาด 96 และ 116ตร.ม. จานวน 2 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ 1-6 : พืน้ ทีล่ อ็ บบี้ พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 7-22 : ห้องพักอาศัย
ชัน้ 23 : สระว่ายน้า
ชัน้ 24 : ห้องออกกาลังกาย ห้องอบไอน้า
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
พนักงานและผู้บริห ารระดับสูงจากบริษัท ชัน้ น าในบริเวณใกล้เคีย ง
เช่น บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จากัด เป็ นต้น ข้าราชการ พนักงาน
รัฐ วิส าหกิจ และกลุ่ มผู้อ าศัย ที่ท างานในพื้น ที่บ างโพ เตาปูน และ
เกีย กกาย รวมถึงนักลงทุ น ที่ส นใจการลงทุ น ในโครงการตามแนว
สถานีรถไฟฟ้า
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ปี 2558 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2559
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ปี 2558
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ 333 ริเวอร์ไซด์ โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ เดอะ สเตจ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ โดยบริษทั เรียลแอส
เสท ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
 โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง – อินเตอร์เชนจ์ บริษทั อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อ น สเตชัน่ บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี
ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2. โครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) โครงการ 2
รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีเ่ ช่า
จานวนยูนิตทีใ่ ห้เช่า
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
ชนิดของโครงการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ

13-2-48 ไร่
9,100 ตร.ม.
4 ยูนิต
การออกแบบด้วยดีไซน์ ทนั สมัย การจัดวางและจัดสรรด้านพื้นที่ใช้
สอยได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน ลูกค้ายังสามารถออกแบบการใช้
งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลาอันสัน้ ในการตัง้ โรงงาน
นอกจากนี้ โครงการยังตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยตัง้ อยู่ภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะที่
ได้มาตรฐาน เป็นต้น และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครัน
175 ล้านบาท
200 บาท
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
 ขนาด 1,700 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 2,400 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 2,450 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 2,550 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที่ม ีก ารผลิต เพื่อ สนั บ สนุ น การ
ประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม ปี 2558 และคาดว่าจะแล้ว
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เสร็จในเดือนมกราคม ปี 2559
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
อยู่ในระหว่างพัฒนาทีด่ นิ ของโครงการ

นอกจากโครงการในอนาคตทัง้ 2 โครงการข้างต้นนี้ บริษทั ฯ ยังคงมองหาโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจของการ
พัฒนาโครงการอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ นอกเหนือจากการพัฒนาอาคารชุดคอนโดมิเนียมแล้ว บริษทั ฯ ยังพิจารณาถึง
โอกาสและความเหมาะสมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น โครงการบ้านจัดสรรประเภท
บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ รวมถึงยังเปิ ดโอกาสพิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รวมทัง้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ในทาเลอื่นทีอ่ ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาดและมี
ศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ ซึง่ การพิจารณาเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการในแต่ละพืน้ ที่นนั ้ จะขึน้ อยู่
กับหลายปจั จัยสาคัญทีน่ ามาพิจารณา อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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