บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHEWA”) เป็ นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชวี ะ จากัด
และ TEE Development Pte Ltd ในเครือของ TEE Land Ltd ซึ่งเป็ นบริษัท ที่ป ระกอบธุรกิจ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard) (โปรด
ดูรายละเอียดของ TEE Land Ltd ในข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น หน้า 1) ทัง้ นี้ บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท และมีการเพิม่ ทุนในปี เดียวกันจานวน 2 ครัง้ เป็ น
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และได้เพิม่ ทุนในปี 2556 เป็ นทุนทะเบียน 240 ล้านบาท จนกระทังในป
่ จั จุบนั บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 448 ล้านบาทก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้าหมายการประกอบธุรกิจเพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้แนวคิดทีจ่ ะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ คี ุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
ในปี 2551 บริษัท ฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสัง หาริม ทรัพย์ โดยพัฒนาโครงการคอนโดมิเนีย ม ภายใต้ช่ือ
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ เป็ นโครงการแรก ซึง่ เป็ นโครงการอาคารพักอาศัยจานวน 1 อาคาร สูง 26 ชัน้ จานวน
ทัง้ หมด 325 ยูนิ ต มูลค่า โครงการประมาณ 1,350 ล้า นบาท ตัง้ อยู่ บ นถนนราชปรารภ เขตราชเทวี จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการดังกล่าว บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
โครงการอื่นๆ ตามมา ซึง่ ได้แก่ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories (“RBF”)) ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอีกด้วย เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ
โครงการคอนโดมิเนียมทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้ได้ บริษทั ฯ
จึงได้พฒ
ั นาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการ
พัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จจานวน 1 โครงการ โดยมีโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าจานวน 10 ยูนิต
และในปจั จุบนั มีผู้เช่าแล้วจานวน 4 ราย ทัง้ นี้ โครงการของบริษัทฯ ตัง้ อยู่ท่นี ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ถนนทาง
หลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึง่ มีมลู ค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด และบริษทั ร่วม
1 บริษทั ได้แก่ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยเช่นเดียวกัน
โดยบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายในปจั จุบนั จานวน 2
โครงการ ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ และบริษทั ชีวาทัย
ฮัพ ซูน จากัด มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขายในปจั จุบนั จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ
สุรวงศ์
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ ที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัย
สาหรับ กลุ่มลูกค้าที่มรี ายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมิเนียม ทัง้ ประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ทัง้ นี้ ในการพัฒนาโครงการ
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บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทาเลหรือเขตชุมชนที่มศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะ
เน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ซึง่ รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดนิ ) และ
รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง (“แอร์พอร์ต เรล ลิงค์”) เพื่อตอบ
โจทย์ ข องผู้ อ ยู่ อ าศัย ที่ต้ อ งใช้ ชีวิต ในเมือ งที่มีก ารจราจรหนาแน่ น นอกจากนั น้ บริษั ท ฯ ยัง มุ่ ง เน้ น ท าเลที่มี
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี มีสงิ่ อานวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ท่ี
ต้องการใช้ชวี ติ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี ุณภาพ และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากแนวโน้มสภาวะตลาด
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทาเลทีต่ งั ้ ความต้องการของผูบ้ ริโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความเหมาะสมของระดับ
ราคา โดยในปจั จุบนั โครงการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาแล้วนัน้ จะเป็ นโครงการทีม่ รี าคาระดับปานกลางจนถึงราคา
ระดับสูง ซึง่ มีระดับราคาเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึงระดับ
ราคาของผูป้ ระกอบการทีพ่ ฒ
ั นาโครงการในระดับเดียวกันในระยะทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ เกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาโครงการได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตรงตามความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้มุ่งเน้นด้านการสร้างความแตกต่างของโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ทาการพัฒนาขึน้ มาแต่ละโครงการที่
แตกต่ างกันไป โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้กาหนดรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะสมได้เรียบร้อยแล้ว
บริษทั ฯ จะเริม่ ทาแผนพัฒนาโครงการทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ในทุกขัน้ ตอน นอกจากนี้ สาหรับโครงการขนาดใหญ่
บริษทั ฯ มีนโยบายแบ่งพืน้ ทีท่ จ่ี ะทาการพัฒนาออกเป็ นเฟส เพื่อให้สามารถควบคุมการทางาน การก่อสร้าง จนถึงการ
ตกแต่งภายในทุกขัน้ ตอนได้อย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพมากขึน้
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย จานวน 6 โครงการ
ได้แก่ โครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการเดอะ สุรวงศ์ โครงการชีวาทัย รามคาแหง โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์
วาน โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,830 ล้าน
บาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 1,040 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดของโครงการในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 3)
และโครงการในอนาคต จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์ และโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27
มูลค่าโครงการประมาณ 2,147 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดของโครงการในส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต หน้า
1)
นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยแล้ว บริษทั ฯ ยังมีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูป ให้เช่า
ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ อีกด้วย เนื่องจากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจาก
ความต้อ งการของตลาดสาหรับ นัก ลงทุ น หรือ ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิจอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ทัง้
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่มคี วามต้องการสร้างโรงงาน แต่ยงั ไม่ มีความต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมที่จะ
ลงทุนในระยะยาว หรือด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษัทฯ จึงได้ทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โดยโครงการ
ดังกล่าวของบริษัทฯ ตัง้ อยู่ในทาเลที่เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมที่ สาคัญของประเทศไทย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้
เล็งเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาโครงการดังกล่าวทีจ่ ะสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชย
รายได้ในส่วนทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมิเนียมทีต่ ้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนานกว่าที่
บริษทั ฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้ได้ บริษทั ฯ จึงทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ
มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 175 ล้านบาท
1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
วิ สยั ทัศน์และพันธกิ จ
วิ สยั ทัศน์
บริษทั ฯ มุ่งมันจะเป็
่
นบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ชนั ้ นาในใจของผูบ้ ริโภค ด้วยการไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะสร้างสรรค์
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า
พันธกิ จ
1)
2)
3)
4)

ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุน้ ส่วนชีวติ
ธารงรักษาและมุ่งมันพั
่ ฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทด่ี อี ย่างยังยื
่ นกับคู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิ จในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ
1) การพัฒนาโครงการบนทาเลทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต
บริษทั ฯ มีแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมทัง้ อาคารสูง (High Rise)
และอาคารเตีย้ (Low Rise) ในหลายพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในการเติบโต มีความต้องการของตลาดทีอ่ ยู่อาศัย
มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี ใกล้กบั สถานทีส่ าคัญต่างๆ รวมถึง อยู่ในบริเวณแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต เช่น บนถนนราชปรารภ ใกล้
รถไฟฟ้าสถานีอนุ เสาวรีย์ชยั สมรภูมิ และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ บนถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก ใกล้รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีสามย่าน หรือบนถนนประชาราษฎร์สาย
2 ติดกับรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึง่ เป็ นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและสายสีม่วง เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าสาหรับผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของจานวนผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ คี วามต้องการพืน้ ทีส่ าหรับการประกอบธุรกิจและยังไม่
มีความต้องการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน หรือมีขอ้ จากัดด้านเงินลงทุน รวมถึงผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการ
ความยืดหยุ่นในการใช้โรงงานเพื่อประกอบธุรกิจหรือจัดเก็บสินค้าเป็ นการชัวคราว
่
บริษทั ฯ จึงมีแผนใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าในบริเวณพืน้ ที่ของนิคมอุตสาหกรรม
ซึง่ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีสงิ่ อานวยความสะดวก
อื่นๆ อย่างครบครัน เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เป็ นต้น
2) การมุ่งสร้างและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาว
บริษัท ฯ มีเ ป้ า หมายที่จ ะเปิ ด ตัว โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์เพื่อ ที่อ ยู่อาศัย อย่า งต่ อ เนื่อ ง ไม่ ว่า จะเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) หรือประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) และยังมี
เป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอื่น นอกเหนือจากคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบโอกาสทางธุรกิจทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงการทีจ่ ะขยายโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า เพื่อการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นในระยะ
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ยาวและสามารถสร้างรายได้ตลอดจนผลกาไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาของโครงการคอนโดมิเนียม โดยจะพิจารณาความเป็ นไปได้ ความต้องการ และการเติบโตของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทัง้ ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็ นสาคัญ
3) การออกแบบโครงการทีม่ แี นวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างกัน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ กับการออกแบบโครงการทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ที่นอกจากจะมีความ
สวยงามแล้วยังเพื่อประโยชน์ใช้สอยของพืน้ ทีท่ ส่ี งู สุดสาหรับผูบ้ ริโภค ทัง้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยและโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ นี้ ในแต่ละโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะออกแบบและตกแต่งโครงการให้มีรูปแบบทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้แบรนด์ทแ่ี ตกต่าง
กันระหว่างแบรนด์ชวี าทัยและฮอลล์มาร์ค โดยแต่ละแบรนด์จะมีความโดดเด่น นับตัง้ แต่แนวคิดของการ
พัฒนาโครงการ ไปจนถึงรูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่ง ภายใน และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของ
อาคารทีแ่ ตกต่างกัน โดยคานึงถึงความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์สงู สุดของพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ในโครงการทัง้ หมด
4) การเปิ ดโอกาสทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ทห่ี ลากหลาย
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการเป็ นหนึ่งในผูน้ าทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่อาศัย ระดับชัน้ นาของ
ประเทศ มีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และความมังคั
่ งให้
่ กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่าง
มันคงและยั
่
งยื
่ น บริษทั ฯ จึงไม่มนี โยบายการประกอบธุรกิจทีจ่ ากัดเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงั คงพิจารณาโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่อาศัยประเภท
อื่นๆ เช่น โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น รวมถึงยังเปิ ดโอกาส
พิจารณาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ รวมทัง้
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในทาเลอื่นทีอ่ ยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น หัวเมืองหรือแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญในภาคต่างๆ ของประเทศ ทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาดและมีศกั ยภาพในการเติบโต
และสร้า งรายได้ ทัง้ นี้ การเลือ กรูปแบบการพัฒ นาโครงการในแต่ ล ะพื้น ที่จ ะขึ้น อยู่ก ับป จั จัย ที่น ามา
พิจารณาเป็ นสาคัญ เช่น ความเป็ นไปได้ของโครงการ ความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความ
เหมาะสมในการพัฒนาของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ และผลตอบแทนของโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
และต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
5) การลงทุนในธุรกิจหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น
นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองแล้วนัน้ บริษทั ฯ ยังพิจารณา
โอกาสในการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี ู้ประกอบการอื่นเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหรืออยู่ในระหว่าง
การพัฒนา จากการประเมินโอกาสและเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของผลตอบแทนจากการพัฒนา
โครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ การลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี ู้ประกอบการอื่นเป็ นผู้พฒ
ั นายัง
เป็ นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการบนที่ดนิ ที่บริษัทฯ มีความต้องการ และลดระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการ ทัง้ ยังเป็ นการสร้างการรับรูร้ ายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกด้วย
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 ประวัติความเป็ นมา
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CHEWA”) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัดตาม
กฎหมายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท โดยเป็ นการร่วมลงทุน
ระหว่าง บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte Ltd บริษทั ในเครือของ TEE Land Ltd ซึง่
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ได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตและศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยร่วมกัน จึง
ได้ร่วมก่อตัง้ บริษทั ชีวาทัย จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่
จะพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ คี ุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
ทัง้ นี้ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding company) โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ชาติชวี ะ จากัด นาโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ และคุณสมหะทัย พานิชชีวะ มีประสบการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น โรงแรมและรีสอร์ท มา
นานกว่า 10 ปี รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น และ TEE
Development Pte Ltd ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของ TEE
Development Pte Ltd อันได้แก่ TEE Land Ltd ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสานักงาน
ใหญ่ตงั ้ อยู่ทป่ี ระเทศสิงคโปร์ และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX Mainboard)
(โปรดดูรายละเอียดในข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น หน้า 1) ทัง้ นี้ TEE Land Ltd มีการประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์ในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากนัน้ TEE Land Ltd รวมถึงกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ TEE Land Ltd เช่น PBT Engineering Pte Ltd หรือ Trans Equatorial Engineering Pte Ltd ยังมี
ความเชี่ย วชาญในการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ เ พื่อ การอุ ต สาหกรรม เช่ น การก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงการวางระบบประกอบอาคารต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบาย
อากาศ ระบบการป้องกันอัคคีภยั หรือวิศวกรรมการเดินท่อและตัง้ เครื่องสุขภัณฑ์ในอาคาร มานานกว่า
10 ปี
โดยในปี 2551 บริษทั ฯ ได้เริม่ พัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมโครงการแรกภายใต้ช่อื
โครงการชีวาทัย ราชปรารภ ซึ่งเป็ น โครงการอาคารพักอาศัยจ านวน 1 อาคาร สูง 26 ชัน้ จ านวน
ทัง้ หมด 325
ยู นิ ต มู ล ค่ า โครงการประมาณ 1,350 ล้ า นบาท บนถนนราชปรารภ จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี และสามารถปิ ดการขายโครงการได้แล้ว ในไตรมาส 4
ปี 2557 ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษทั ฯ มีฐานลูกค้ามากขึน้ และได้รบั
ความเชื่อมันในฐานะหนึ
่
่งในผูป้ ระกอบการชัน้ นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.2.2 พัฒนาการที่สาคัญ
เดือน/ปี
ปี 2551
มีนาคม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 บริษท
ั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตัง้ บริษทั

ชีวาทัย จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
51 และร้อ ยละ 49 ตามล าดับ โดยมีเ ป้ าหมายเพื่อ ด าเนิ น ธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย ที่มคี ุณภาพ ทัง้ ในด้าน
การออกแบบ การบริการ และการบริหารจัดการงานก่อสร้างระดับชัน้ นาของ
ประเทศ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
พฤษภาคม

 บริษท
ั ฯ ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน

100 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรกฎาคม

 บริษัท ฯ เปิ ดตัว โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ประเภทคอนโดมิเนีย มบนพื้น ที่

กรรมสิทธิ ์ ซึ่งเป็ นโครงการอาคารสูงโครงการแรกของบริษทั ฯ โดยใช้ช่อื ว่า
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี

พฤศจิกายน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
“โครงการชีวาทัย ราชปรารภ” ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชัน้
จานวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุ เสาวรีย์ชยั
สมรภูมแิ ละรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ
 บริษั ท ฯ ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจาก 100 ล้ า นบาท เป็ น ทุ น จด

ทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 บริษท
ั ฯ ดาเนินการจัดตัง้ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด โดยเป็ นการร่วมทุน

กับบริษทั ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่มี
ความเกีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ ในสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากันทีร่ อ้ ยละ 50 โดยมี
วัตถุประสงค์เริม่ แรกในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ในนาม "เดอะ สุรวงศ์"
 บริษั ท ฯ เปิ ด ตัว โครงการเดอะ สุ ร วงศ์

ซึ่ง เป็ น โครงการอาคารชุ ด
คอนโดมิเนียมเพื่อที่อ ยู่อาศัย โดยเป็ นโครงการประเภทอาคารเตี้ย (Low
Rise) สูง 8 ชัน้ จานวน 52 ห้อง ตัง้ อยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภายใต้บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด

ปี 2553
พฤศจิกายน

 บริษท
ั ฯ เปิ ดตัวโครงการชีวาทัย รามคาแหง บนถนนรามคาแหง เพิม่ อีกหนึ่ง

โครงการ ใกล้ก ับ ทางยกระดับ รามค าแหง-พระรามเก้า ซึ่ง เป็ น โครงการ
คอนโดมิเนียมสูง 33 ชัน้ จานวน 535 ห้อง
ปี 2555
สิงหาคม

 บริษท
ั ฯ เริม่ พัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)

โดยเปิ ดตัวโครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี บนถนนทางหลวง
หมายเลข 331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โครงการ 1
เฟส 1 จานวน 5 ยูนิต
ปี 2556
มกราคม

 บริษท
ั ฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษทั โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี

จากัด (“GETCO”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่บริษทั
ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Resources Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กับบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดความสัมพันธ์ในส่วนที่ 2.2.14 รายการ
ระหว่างกัน หน้า 1) ในราคา 240.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ การขายเงินลงทุน
ดัง กล่ า วเป็ นการปรับ โครงสร้ า งของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ GETCO เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกัน
มิถุนายน

 บริษท
ั ฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อรับทราบข่าวสารและ

ข้อมูลทีส่ าคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการอบรม สัมมนา จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี
ตุลาคม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 บริษท
ั ฯ เข้าซือ้ กิจการจากบริษทั โรจน์ธชั ดีเวลลอปเมนท์ จากัด พร้อมเข้า
ดาเนินการพัฒนาโครงการ "ครอส พอยท์" ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมทีอ่ ยู่ระหว่าง
การพัฒ นาในทัน ที ปรับ เปลี่ย นชื่อ เป็ น แบรนด์ใ หม่ ช่ือ โครงการชีว าทัย
อินเตอร์เชนจ์ ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมโครงการที่ 4 ของบริษทั ฯ และเปลีย่ นชื่อ
บริษัท โรจน์ ธชั ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เป็ น บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
จากัด เพื่อเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการโดยตรง ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ
100 โดยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26
ชัน้ จานวน 279 ห้อง ตัง้ อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ธันวาคม

 บริษั ท ฯ ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจาก 200 ล้ า นบาท เป็ น ทุ น จด

ทะเบียน 240 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ปี 2557
มิถุนายน

 บริษัท ฯ ได้เปิ ดตัว โรงงานสาเร็จ รูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ่มเติม อีก

จานวน 5 ยูนิต ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี บนถนนทางหลวงหมายเลข
331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ตุลาคม

 บริ ษั ท ฯ เปิ ดตั ว โครงการฮอลล์ ม าร์ ค แจ้ ง วั ฒ นะ ซึ่ ง เป็ นโครงการ

คอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
รวม 427 ห้อง บนถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
 บริษท
ั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย เข้าซือ้ โครงการดีซโิ อ

(Dzio) จากบริษทั อรดา จากัด พร้อมเข้าดาเนินการพัฒนาทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ระหว่าง
การพัฒนาต่อ และเปลีย่ นชื่อเป็ นโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชัน้ จานวน 4
อาคาร รวม 792 ห้อง บนถนนงามวงศ์วาน-บางเขน จังหวัดนนทบุรี อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการและพัฒนาโครงการโดยบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ จากัด
 บริษท
ั ฯ ได้ดาเนินการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จังหวัด

ระยอง จานวน 13 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2
อีกจานวน 4 ยูนิตเพิม่ เติม
พฤศจิกายน

 บริษัทฯ ได้ซ้อื ที่ดน
ิ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

ซึง่ จะพัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้
จ านวน 172
ห้ อ ง ตัง้ อยู่ บ นถนนประชาราษฎร์ส าย 2
จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีกาหนดการเริม่ เปิ ดจาหน่ ายในเดือนกันยายน ปี
2558
ปี 2558
มกราคม

 บริษัทฯ ได้รบ
ั ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี
กุมภาพันธ์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
Services) สาหรับด้านระบบการควบคุมคุณภาพ
 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกหอการค้าไทย-อังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค์การ

เข้าร่วมเพื่อเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ากับ
สมาชิกรายอื่นๆ ของหอการค้าไทย-อังกฤษ และเป็ นการสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
เมษายน

 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกหอการค้าไทย-เยอรมัน โดยมีวตั ถุประสงค์การ

เข้าร่วมเพื่อเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่ากับ
สมาชิกรายอื่นๆ ของหอการค้าไทย-เยอรมัน และเป็ นการสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรทางธุรกิจให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
 จากการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23

เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการ ดังนี้
- จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากจานวน 240 ล้านบาท เป็ นจานวน
580 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 340 ล้านหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็ นการจัดสรรให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte
Ltd จานวน 108 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 348 ล้านบาท และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนดังกล่าวจานวน 232 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
สิงหาคม

 บริษัท ฯ ได้รบ
ั บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(BOI) เพื่อสนับสนุ นโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าโครงการ 1 เฟส 2 ซึ่ง
ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
กันยายน

 บริษท
ั ฯ เริม่ ก่อสร้างและเปิ ดตัวโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ ซึง่ เป็ น

โครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) สูง 24 ชัน้ จานวน 172 ห้อง
ตัง้ อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ปี
2560
 บริษท
ั ฯ เข้าทาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ซึง่ มีขนาด 15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วากับ

บุคคลภายนอก เพื่อพิจารณาพัฒนาเป็ นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
จานวน 81 ยูนิต ตัง้ อยู่บนถนนรังสิต -นครนายก จังหวัดปทุมธานี (รังสิต
คลอง 1)
ตุลาคม

 จากการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ วัน ที่ 21
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เดือน/ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 232 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 580 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายรวมจานวน 232 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
คงเหลือเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 348 ล้านบาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 348 ล้านบาท เป็ นจานวน
905 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 557 ล้านหุน้ มูล
ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยแบ่ ง เป็ น การจัด สรรให้ก ับ ผู้ถือ หุ้น เดิม
จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั ชาติชวี ะ จากัด และ TEE Development Pte
Ltd จานวน 240 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท และจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจานวน 317 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก
 บริษท
ั ฯ เข้าทาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ซึง่ มีขนาด 4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วากับ

นางสาวศิรลิ กั ษณ์ พานิชชีวะและนางสาวศิรวิ รรณ พานิชชีวะ เพื่อพิจารณา
พัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) บนถนนเพชรเกษม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ บุคคลทัง้ 2 ไม่เป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
กั บ บริ ษั ท ฯ (อ้ า งอิ ง นิ ย ามบุ ค ลลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ตาม ประกาศ
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ. 17/2551)
เนื่องจากเป็ นบุตรของลุงของนายชาติชาย พานิชชีวะ
ธันวาคม

 บริษท
ั ฯ รับโอนกรรมสิทธิในทีด่ นิ เพื่อพัฒนาเป็ นโครงการบ้านเดีย่ วและบ้าน

แฝด ภายใต้ช่อื โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์ จานวน 81 ยูนิต ตัง้ อยู่บนถนน
รังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 1) ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงสภาพทีด่ นิ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับการก่อสร้าง
ปี 2559
กุมภาพันธ์

 จากการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 17

กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 417 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 905 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ ายรวมจานวน 417 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
คงเหลือเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 488 ล้านบาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากจานวน 488 ล้านบาท เป็ นจานวน
750 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 262 ล้านหุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจานวน
262 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก
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แผนภาพแสดงวันทีเ่ ปิ ดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็ นทางการ
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย จากัด
(มหาชน)
50%

100%
บริษทั ชีวาทัย อิ นเตอร์
เชนจ์ จากัด

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน
จากัด

หมายเหตุ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด เป็นบริษทั ร่วม
ของบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ รายละเอียดของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ มีดงั นี้
บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2554 ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจานวน 100 ล้านบาท สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม โดยปจั จุบนั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ มี
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 2 โครงการ ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่ง
เป็ นคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) ตัง้ อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ติดกับโครงการรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึง่ เป็ นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินและสาย
สีม่วง และดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise)
สูง 8 ชัน้ จานวน 4 อาคาร ตัง้ อยู่บนถนนงามวงศ์วาน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จานวน 999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของจานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
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บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ปจั จุบนั
มีทุนจดทะเบียนจานวน 168 ล้านบาท สานักงานตัง้ อยู่เลขที่1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ดาเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอาคารเตีย้ (Low Rise) โดยปจั จุบนั ชีวาทัย ฮัพ ซูน มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการขายจานวน 1 โครงการ ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการเดอะ สุรวงศ์ ตัง้ อยู่บน
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จานวน 389,999 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50 ของจานวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน
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