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8. ข้อมูลสำคัญอื่น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ กล่าวคือ TEE Development Pte Ltd (“TEED”) เป็ นบริษทั ซึง่ ประกอบธุรกิจการลงทุน
ในบริษทั อื่น (Holding Company) ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือและถือหุน้ ร้อยละ 100 โดย TEE Land Ltd (“TEEL”) โดย
TEEL เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) ภายใต้ช่อื ย่อหลักทรัพย์ “TEEL” โดย ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 TEEL มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 129.59 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ หรือเท่ากับประมาณ 3,110 ล้านบาท
8.1 ประวัติควำมเป็ นมำของ TEEL
TEEL เป็ นบริษทั ในเครือของ TEE International Limited ("TEEl") ซึง่ TEEI ประกอบธุรกิจทีห่ ลากหลายที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสาธารณู ป โภคต่ า งๆ เช่ น งานรับ เหมาด้า นวิศ วกรรมระบบและไฟฟ้ า
(Mechanical and Electrical Engineering) รับเหมาและเปลี่ยนแปลงสภาพและประโยชน์ใช้สอยจากอาคาร
รูปลักษณ์ดงั ้ เดิมเป็ นอาคารรูปแบบใหม่ทงั ้ ภายในและภายนอก รับเหมาออกแบบและติดตัง้ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบการสื่อสารไร้สาย มีการลงทุนเองตลอดจนรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) ทัง้ การ
ออกแบบและก่อสร้างสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานประเภทต่างๆ เช่น โรงงานบาบัดน้ าดี โรงงานบาบัดน้ าเสีย
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตพลังงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ TEEI ยังประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้าน
สาธารณู ปโภคและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยและเพื่อการ
พาณิชย์
TEEl จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทในปี 2523 และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX
Mainboard) ภายใต้ช่อื ย่อหลักทรัพย์ “TEE” โดยต่อมา เมื่อ TEEI เห็นโอกาสและศักยภาพของการขยายธุรกิจ
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการต่ อยอดกับธุรกิจเดิม TEEI จึงจัดตัง้ TEEL ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวในเดือนมีนาคม ปี 2550
TEEL เริม่ ต้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์ทงั ้ ประเภทอาคารสูง (High Rise) และ
ประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และขยายการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
และอุตสาหกรรมเพิม่ เติม เช่น โรงแรม หอพัก และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น
ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็ นต้น ทัง้ ทีเ่ ป็ นการลงทุนด้วยตนเองและการร่วมลงทุน
กับหุน้ ส่วนทางธุรกิจอื่น (Joint Venture)
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8.2 โครงสร้ำงของกลุม่ TEEL

TEE International
Limited
71%

บริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
บริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์

TEE Land Limited
100%

TEE Development
Pte Ltd
49%
บริษทั ชีวำทัย จำกัด
(มหำชน)
50%

100%

บริษทั ชีวำทัย ฮัพ
ซูน จำกัด

บริษทั ชีวำทัย
อิ นเตอร์เชนจ์ จำกัด

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่ม TEEL
8.3 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้กำรพัฒนำของ TEEL
โครงกำรในอดีต
โครงกำร
91 Marshall

448 @ East Coast












รำยละเอียดโครงกำร
โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
จานวน 30 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 91 ถนน Marshall ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ
โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
จานวน 28 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 448 ถนน East Coast ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2556
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โครงกำร
Bungalow at Braddell Height
Estate

Cantiz @ Rambai

Thomson Duplex

Aura 83

Rezi26

Palacio






















รำยละเอียดโครงกำร
โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคารบังกะโล 2 ชัน้
จานวน 2 ยูนิตติดกัน
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 31 และ 31A ถนน Dunsfold Drive ประเทศ
สิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2553
โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
จานวน 12 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 21 ถนน Rambai ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน ปี 2554





โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
จานวนดูเพล็กซ์ 6 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 323B ถนน Thomson ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน ปี 2553
โครงการกรรมสิทธิ ์ ประกอบด้วยอาคาร 5 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
จานวน 51 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 83 ถนน Duku ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100 ณ วันที่ 27 เมษายน ปี 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558
เป็ นโครงการกรรมสิทธิ ์ ประกอบด้วยอาคาร 7 และ 8 ชัน้ จานวน
2 อาคาร จานวน 106 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 143 และ 145 ถนน Killney ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2558







โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 3 ชัน้
จานวน 21 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 63-67 ถนน Telok Kurau ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2557
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โครงกำรในปัจจุบนั
โครงกำร
The Boutiq







รำยละเอียดโครงกำร
โครงการกรรมสิทธิ ์ ประกอบด้วยอาคาร 10 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
จานวน 130 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 5 ถนน Lorong 26 Geylang ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 95 ณ วันที่ 27 เมษายน ปี 2558
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนตุลาคม ปี 2557

The Peak @ Cairnhill I







โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 15 ชัน้
จานวน 52 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 51 ถนน Cairnhill ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 62 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2558

Sky Green

 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 16 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
 จานวน 176 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 568 และ 570 ถนน MacPherson ประเทศ

สิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 98 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2559
Rezi3Two

 โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 8 ชัน้
 จานวน 65 ยูนิต
 ตัง้ อยู่บนเลขที่ 568 และ 570 ถนน MacPherson ประเทศ

สิงคโปร์
 ขายได้รอ้ ยละ 45 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 ปี 2559
Trio






โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 43 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 11 ถนน Sam Leong ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 33 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนมิถุนายน ปี 2562

The Peak @ Cairnhill II






โครงการกรรมสิทธิ ์ เป็ นอาคาร 18 ชัน้
จานวน 160 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 61 ถนน Cairnhill ประเทศสิงคโปร์
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2559
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โครงกำร
HexaCube



Cyberjaya













Flora Ville, Flora vista, Flora
View

 โครงการกรรมสิทธิ ์
 Flora Ville เป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 50 ยูนิต
 Flora vista, Flora View เป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 3 อาคาร





NEWest

จานวนห้องพักอาศัย 90 ยูนิต จานวนร้านค้าปลีก 28 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 2 ถนน Cactus ประเทศสิงคโปร์
Flora Ville ขายได้รอ้ ยละ 56 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
Flora Vista, Flora View ขายได้รอ้ ยละ 22 ณ วันที่ 27 เมษายน
2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ปี 2561

 โครงการอาคารพักอาศัยสูง 12 ชัน้ จานวน 136 ยูนิต และ




Workotel Riccarton

รำยละเอียดโครงกำร
โครงการกรรมสิทธ์ประกอบด้วยอาคารสานักงานและศูนย์การค้า
ปลีกสูง 5 ชัน้ และอาคารจอดรถสูง 2 ชัน้
จานวนรวม 72 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 160 ถนน Changi ประเทศสิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 56 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2560
โครงการกรรมสิทธ์ประกอบด้วย SOHO อาคารสานักงาน และ
ศูนย์การค้าปลีกสูง 5 ชัน้ โดยในส่วนทีเ่ ป็ นอาคารสานักงานยังไม่
เปิ ดตัวโครงการ
จานวนรวม 732 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนใจกลางของ Cyberjaya ประเทศสิงคโปร์
ศูนย์การค้าปลีกขายได้รอ้ ยละ 100 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
SOHO เฟส 1 ขายได้ ร้อยละ 76 และ SOHO เฟส 2 ขายได้รอ้ ย
ละ 29 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2560








ศูนย์การค้าปลีก จานวน 141 ยูนิต
ตัง้ อยู่บนเลขที่ 1 และ 3 ถนน West Coast Drive ประเทศ
สิงคโปร์
ขายได้รอ้ ยละ 88 ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 ปี 2561
โครงการทีพ่ กั อาศัยสาหรับพนักงานปฏิบตั กิ าร
จานวน 114 ยูนิต
โครงการกรรมสิทธ์บนเนื้อที่ 16,200 ตารางเมตร
ตัง้ อยู่ในเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์
มีผเู้ ช่าร้อยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2556
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โครงกำร
Quality Hotel CKS Sydney
Airport






รำยละเอียดโครงกำร
โครงการโรงแรม 3 ดาว จานวน 120 ยูนิต ภายใต้แฟรนไชส์ของ
Quality Hotel
ตัง้ อยู่ในเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย
มีผเู้ ช่าร้อยละ 100
โครงการแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม ปี 2556

ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 6

