บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1 สิ นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประกอบด้วย
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มี
รายละเอียดดังนี้
รายการ
ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)
1,841.03

เป็นเจ้าของ

278.73

เป็นเจ้าของ

14.46
3.93
2,138.15

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพันธ์
จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน จานวน 5 โครงการ
จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับ
สถาบันการเงิน
ไม่ม ี
ไม่ม ี

5.1.1 ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ดิ น และต้ น ทุ น การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ไ ด้ แ ก่ ที่ ดิ น และสิ่ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ ขายในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มมี ูลค่า
สุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจานวน 1,841.03 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ

ประเภทสิ นทรัพย์

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
ราคา
ณ วันที่ 31
ประเมิ น
ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
14.25
31.683

โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

อาคารชุดพักอาศัย

โครงการชีวาทัย รามคาแหง

อาคารชุดพักอาศัย

55.38

369.403

โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

อาคารชุดพักอาศัย

497.35

610.344

โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

อาคารชุดพักอาศัย

374.26

140.56 4

โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

อาคารชุดพักอาศัย

573.43

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ

อาคารชุดพักอาศัย

230.98

บ้านเดีย่ วและ
บ้านแฝด

94.57

อาคารชุดพักอาศัย

0.827

0.00

1,841.03

1,918.10

โครงการชีวารมย์ เรสซิเดนซ์
โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27
รวม

วันที่ ประเมิ น

30 ธันวาคม
2557
30 ธันวาคม
2557
21 สิงหาคม
2557

ราคาประเมิ น
ที่ปรับปรุง
ปรับเพิ่ ม1
ปรับลด2
เจ้าของ
ณ วันที่ 31
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กรรมสิ ทธิ์
ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)
1.12
2.56
30.24 บริษทั ฯ

ภาระผูกพันธ์

ไม่ม ี

0.00

181.27

188.13

บริษทั ฯ

ไม่ม ี

311.31

416.56

505.09

CTIC

30 ธันวาคม
2557

419.59

169.54

390.61

บริษทั ฯ

445.404

30 ธันวาคม
2557

455.89

236.97

664.32

CTIC

208.015

20 สิงหาคม
2558

45.97

0.00

253.98

บริษทั ฯ

0.00

0.00

112.71

บริษทั ฯ

-

-

-

บริษทั ฯ

จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบัน
การเงินในวงเงินจานวน 500.00 ล้านบาท
จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบัน
การเงินในวงเงินจานวน 314.29 ล้านบาท
จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบัน
การเงินในวงเงินจานวน 534.00 ล้านบาท
จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบัน
การเงินในวงเงินจานวน 463.00 ล้านบาท
จดจานองเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบัน
การเงินในวงเงินจานวน 210.60 ล้านบาท
ไม่ม ี

1,233.88

1,006.90

2,032.37

112.716 30 พฤศจิกายน
2558
-

หมายเหตุ 1. ปรับเพิม่ คือการปรับเพิม่ ขึน้ ด้วยมูลค่าต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากวันทีป่ ระเมินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. ปรับลดคือการปรับลดลงด้วยมูลค่าส่วนทีโ่ อนไปเป็ นต้นทุนขายสะสมจากวันทีป่ ระเมินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. มูลค่าสินทรัพย์ประเมินโดยวิธเี ปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ประเมินโดยบริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
และผูป้ ระเมินหลักคือ นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
4. มูลค่าสินทรัพย์ประเมินโดยวิธเี ปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) และวิธคี ดิ ต้นทุน (Cost Approach) ประเมินโดยบริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผูป้ ระเมินหลักคือ นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 2
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5. มูลค่าสินทรัพย์ประเมินโดยวิธเี ปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Approach) ประเมินโดยบริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผู้
ประเมินหลักคือ นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ และนายนที ตัง้ ติดธรรม
6. มูลค่าสินทรัพย์ประเมินโดยวิธเี ปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Approach) ประเมินโดยบริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผู้
ประเมินหลักคือ นายนที ตัง้ ติดธรรม
7. โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ไม่ได้มกี ารประเมินมูลค่าสินทรัพย์ เนื่องจากทีด่ นิ และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 0.82 ล้านบาทเป็ นค่าดาเนินการของโครงการ
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5.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แ ก่ ที่ดิน และ โรงงานสาเร็จรูป ให้เช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจานวน 278.73
ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
รายการ

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า 8,410.00
โครงการ 1 เฟส 1
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า 8,710.00
โครงการ 1 เฟส 2
ทีด่ นิ โครงการ 2
21,312.00

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
(ล้านบาท)
108.45

ราคา
ประเมิน
(ล้าน
บาท)
182.311

131.58

171.502

บริษทั ฯ

38.70

39.963

บริษทั ฯ

278.73

392.44

รวม

เจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์
บริษทั ฯ

ภาระผูกพันธ์
จดจานองเป็ นหลักประกันเงิน
กูย้ มื กับสถาบันการเงินในวงเงิน
จานวน 230.00 ล้านบาท
จดจานองเป็ นหลักประกันเงิน
กูย้ มื กับสถาบันการเงินในวงเงิน
จานวน 129.00 ล้านบาท

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สนิ ประเมินโดยวิธวี เิ คราะห์มลู ค่าจากต้นทุน (Cost Approach) และวิธวี เิ คราะห์จากรายได้ (Income Approach) ซึง่ ประเมินเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 โดยบริษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
และผูป้ ระเมินหลักคือ นายวรชิต สุรการวิทย์
2. มูลค่าทรัพย์สนิ ประเมินโดยวิธวี เิ คราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) ซึง่ ประเมินเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยบริษทั เวลท์ แอพไพรซัล จากัด ซึง่
เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผูป้ ระเมินหลักคือ นายบุญชัย ดีเลิศเจริญ
3. มูลค่าทรัพย์สนิ ประเมินโดยวิธเี ปรียบเทียบตามราคาตลาด (Market Approach) ซึง่ ประเมินเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษทั ไทยประเมินราคา
ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผูป้ ระเมินหลักคือ นายวิรชั ไตรธนาวัฒน์

5.1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน และสานักงานขายและห้องตัวอย่าง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์มมี ลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจานวน 14.46 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สานักงาน
สานักงานขายและห้องตัวอย่าง
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)
0.42
3.44
10.60
14.46
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ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพันธ์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

5.1.4 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมจานวน 3.93 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิใน
์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซง่ึ ไม่มภี าระผูกพันธ์ใดๆ
5.2 สัญญากรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารคอนโดมิ เนี ยม สานักงานขาย และโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
โครงการ
โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
อาคารคอนโดมิเนียม

โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
อาคารคอนโดมิเนียม

โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
อาคารคอนโดมิเนียม

โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์
บางโพ
สานักงานขาย

โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
อาคารที่ 1 - 5

สิ นทรัพย์ที่เอาประกัน
 สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
 ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์
และตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สานักงาน และ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 ระบบไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ และ
ระบบสื่อสาร
 สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
 ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์
และตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สานักงาน และ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 ระบบไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ และ
ระบบสื่อสาร
 สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
 ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์
และตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สานักงาน และ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 ระบบไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ และ
ระบบสื่อสาร
 สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
 ส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์
และตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สานักงาน และ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
 ระบบไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ และ
ระบบสื่อสาร
 สิง่ ปลูกสร้างตัวอาคาร (รวมรากฐาน)
 ส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร เฟอร์นิเจอร์
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 5

ผู้รบั
ผลประโยชน์
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ของโครงการ

วงเงินประกัน
(ล้านบาท)
583.00

ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ของโครงการ

579.90

ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ของโครงการ

455.70

บริษทั ฯ

12.01

ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ของโครงการ

94.20

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

โครงการ

สิ นทรัพย์ที่เอาประกัน


โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
อาคารที่ 6 - 10









และตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
สิง่ ปลูกสร้างตัวอาคาร (รวมรากฐาน)
ส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร เฟอร์นิเจอร์
และตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
สานักงาน
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ

ผู้รบั
ผลประโยชน์

วงเงินประกัน
(ล้านบาท)

ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ของโครงการ

116.00

ผู้รบั
ผลประโยชน์
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ของโครงการ

วงเงินประกัน
(ล้านบาท)
521.82

2. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์
บางโพ

สิ นทรัพย์ที่เอาประกัน

 ทรัพย์สนิ ในการทางานตามสัญญาจ้าง
รับเหมาก่อสร้าง
 งานติดตัง้ ระบบ เครื่องจักร
 งานเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน
 ประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกประเภท
 ความรับ ผิด ตามกฏหมายต่ อ บุ ค คลภาย ธนาคารผูใ้ ห้กู้
นอก
ของโครงการ

20.00

5.3 เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยจานวน 1 บริษทั คือ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด และ
บริษทั ร่วมจานวน 1 บริษทั คือ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้าดังกล่าวตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษทั ฯ โดยวิธรี าคาทุน รวมทัง้ สิน้ 107.59 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)

ทุนที่ชาระ
แล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงิน
ลงทุน
(ล้านบาท)

บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
บริษทั ร่วม

100.00

100.00

100.00

68.59

บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด

78.00

78.00

50.00

39.00

บริษทั
บริษทั ย่อย

5.4 สิ ทธิ และประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 6

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
วันทีใ่ ห้การส่งเสริม
ประเภททีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
สินค้าทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

1251(2)/2557
10 เมษายน 2556
ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาสาหรับกิจการอุตสาหกรรม
อาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 5 หน่ วย พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวม
ประมาณ 8,410 ตารางเมตร
 ได้รบั อนุ ญาตนาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มอื หรือผู้ชานาญการ คู่
สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนี้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเท่าทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
 ให้คนต่างด้าวซึง่ เป็ นช่างฝี มอื หรือผู้ชานาญการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้
อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รได้ ท างานเฉพาะหน้ า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 8 ปี นับ
แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
 ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปนั ผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมซึง่
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
 ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้รบั จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมกี าหนด 5 ปี นับจาก
วันทีพ่ น้ กาหนดระยะ
 ได้รบั อนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จาก
การประกอบกิจการนัน้
 ได้รบั อนุ ญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวย
ความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า
เสือ่ มราคาปกติ
 ได้รบั อนุ ญาตให้นาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศได้
 จะต้องเปิ ดดาเนินการภายในกาหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
 จะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท รวมกับทุนจด
ทะเบียนเดิมเป็ นไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท โดยจะต้องชาระเต็ม
มูลค่าก่อนวันเปิ ดดาเนินการ
 บุคคลผู้มสี ญ
ั ชาติไทยจะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 7

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)












บัตรส่งเสริมเลขที่
วันทีใ่ ห้การส่งเสริม
ประเภททีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
สินค้าทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์

ของทุนจดทะเบียน
จะต้องดาเนินการตามสาระสาคัญของโครงการได้รบั การส่งเสริมใน
เรื่องชนิดการให้บริการ ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผัง การ
ปลูกสร้างอาคารโรงงาน
จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
จะต้องยื่นแบบขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และรายงานผลภายใน 120 วัน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 20,965,000
บาท ทัง้ นี้ จะปรับเปลีย่ นตามจานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียนทีแ่ ท้จริงในวันเปิ ดดาเนินการ
จะต้องดาเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ ทียบเท่าภายใน
2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดาเนินการ
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน
เปิ ดดาเนินการ
จะต้องตัง้ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง ทัง้ นี้
ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดาเนินการ จะย้ายโรงงาน
ไปตัง้ ในท้องทีอ่ ่นื มิได้

58-2088-0-00-1-0
25 สิงหาคม 2558
ประเภท 7.8 กิจการพัฒนาสาหรับกิจการอุตสาหกรรม
อาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 5 หน่ วย พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวม
ประมาณ 8,710 ตารางเมตร
 ได้รบั อนุ ญาตนาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มอื หรือผู้ชานาญการ คู่
สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้ สองประเภทนี้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเท่าทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
 ให้คนต่างด้าวซึง่ เป็ นช่างฝี มอื หรือผูช้ านาญการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้
อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รได้ ท างานเฉพาะหน้ า ที่ ก ารท างา นที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 8 ปี นับ
แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
 ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปนั ผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมซึง่
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 8

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

 ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้รบั จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมกี าหนด 5 ปี นับจาก
วันทีพ่ น้ กาหนดระยะ
 ได้รบั อนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จาก
การประกอบกิจการนัน้
 ได้รบั อนุ ญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวย
ความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า
เสือ่ มราคาปกติ
 ได้รบั อนุ ญาตให้นาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศได้
 จะต้องเปิ ดดาเนินการภายในกาหนดเวลาไม่ เกิน 36 เดือน นับแต่
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
 จะต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วไม่น้อยกว่า 240 ล้านบาท
 บุคคลผู้มสี ญ
ั ชาติไทยจะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน
 จะต้องดาเนินการตามสาระสาคัญของโครงการได้รบั การส่งเสริมใน
เรื่องชนิดการให้บริการ ขนาดของกิจการ แบบแปลนแผนผัง การ
ปลูกสร้างอาคารโรงงาน
 จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
 จะต้องยื่นแบบขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และรายงานผลภายใน 120 วัน
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 21,350,000
บาท ทัง้ นี้ จะปรับเปลีย่ นตามจานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียนทีแ่ ท้จริงในวันเปิ ดดาเนินการ
 จะต้องดาเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ ทียบเท่าภายใน
2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดาเนินการ
 จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน
เปิ ดดาเนินการ
 จะต้องตัง้ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง ทัง้ นี้
ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดาเนินการ จะย้ายโรงงาน
ไปตัง้ ในท้องทีอ่ ่นื มิได้

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า


ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุ รกิจที่เกี่ย วเนื่องจากการดาเนิน ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจเป็ นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนิตบิ ุคคลอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสปอร์ตคลับทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้
ธุ ร กิจ ประเภทโรงงานส าเร็จ รู ป และโกดัง สิน ค้า ให้เ ช่ า หรือ ธุ ร กิจ อื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ
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อสัง หาริม ทรัพ ย์ เป็ น ต้น หากจะพิจ ารณาว่ า ธุ ร กิจ ใดเป็ น ธุ ร กิจ หลัก หรือ ไม่ นัน้ ให้อ ยู่ใ นดุ ลพินิ จ ของ
คณะกรรมการบริษทั


บริษัทฯ ได้มกี ารกาหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ โดยมีนโยบายทีจ่ ะ
ลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่มี ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโต
และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม



บริษัท ฯ จะส่งตัวแทนของบริษัท ฯ เข้าเป็ นกรรมการในบริษัท ย่อยและบริษัทร่ วมของบริษัทดัง กล่า ว
จานวนตัวแทนทีส่ ง่ เข้าเป็ นกรรมการ จะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือหากไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยมีเหตุผลอันสมควร



การลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมจะต้องสอดคล้องและเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิกา ร
ของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547



การลงทุ น ร่ ว มกัน กับ พัน ธมิต รทางการเงิน (Financial Investor) หรือ พัน ธมิต รกลยุ ท ธ์ (Strategic
Investor) บริษัท ฯ จะต้องเป็ นผู้มีอานาจควบคุมบริษัทร่วมลงทุนนัน้ ๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและการ
ลงทุน โดยก าหนดไว้ว่ ามูลค่ า เงินลงทุ น ในธุร กิจ หลัก ทัง้ หมดจะต้อ งไม่ เกินกว่า ตามที่ก หหมาย หรือ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด



การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิม่ ในธุรกิจเดิมในกิจการทีเ่ ป็ นธุรกิจหลัก
ซึง่ รวมถึงการจัดซือ้ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ จะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ายจัดการจะต้องนาเสนอแผนงาน 2 ปี รวมทัง้ ประมาณการ
ทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่บี ริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั และหากคณะกรรมการบริษัท
ต้องการความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้



การลงทุนในธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนใหม่ หรือลงทุนเพิม่ ในธุรกิจเดิมในกิจการทีม่ ใิ ช่ธุรกิจหลัก
ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อ ขาย โอน หรือ เช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ และการ
ช่วยเหลือทางการเงินจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายจัดการจะต้องนาเสนอ
แผนงาน 2 ปี รวมทัง้ ประมาณการทางการเงิน และผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ท่บี ริษัท ฯ คาดว่าจะ
ได้ร ับ และหากคณะกรรมการบริษัท ต้ อ งการความเห็น จากผู้ เ ชี่ย วชาญภายนอก บริษัท ฯ จะต้ อ ง
ดาเนินการจัดหาจัดจ้างมาให้



บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยการลงทุนในธุรกิจใดๆ ทัง้ ในกิจการทีเ่ ป็ นธุรกิจหลักหรือไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึง่ รวมถึงการ
จัดซือ้ ขาย โอน หรือเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ในที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ และการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่กจิ การทีไ่ ม่ใช้ธุรกิจหลัก โดยระบุถงึ ประเภทธุรกิจ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเสีย่ งที่เกีย่ วข้อง มูลค่าเงินลงทุน และสัดส่วนเงินลงทุนต่อทุนจด
ทะเบียนเรียกชาระแล้วของบริษทั ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี ทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ประจาปี
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5.6 สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
5.6.1 สัญญาผูถ้ อื หุ้น
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
รายละเอียดของสัญญา

เงื่อนไขการผิดสัญญา

บริษทั ฯ และ
บริษทั ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จากัด (มหาชน) (“UMW”)
25 กันยายน 2551
คู่ ส ัญ ญาตกลงจัด ตั ง้ บริ ษั ท ร่ ว มกัน เพื่อ พัฒ นาและขายโครงการ
คอนโดมิเนียมบนทีด่ นิ ของ UMW
 ภายใน 90 วันหลังจากลงนามในสัญญา คู่สญ
ั ญาจะจัดการประชุม
ร่วมกันเพื่อกาหนดชื่อบริษทั ในนาม บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
(“CTHS”) หรือชื่ออื่นทีค่ ่สู ญ
ั ญาเห็นสมควร
 คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันในการถือหุ้นใน CTHS โดยแต่ ละฝ่ายจะมี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 50
 กรรมการบริษท
ั มีจานวน 8 ท่าน โดยกรรมการจานวน 4 ท่านจะ
แต่งตัง้ โดย UMW และกรรมการอีกจานวน 4 ท่านจะแต่งตัง้ โดย
บริษทั ฯ
 กรรมการผูม
้ อี านาจลงนามจานวน 2 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านจะ
แต่งตัง้ โดย UMW และกรรมการอีก 1 ท่านจะแต่งตัง้ โดยบริษทั ฯ
 คู่ ส ั ญ ญาตกลงจะเลิ ก กิ จ การ CTHS เมื่ อ ห้ อ งชุ ด โครงการ
คอนโดมิเนียมได้ขายทุกยูนิตแล้วและพันธะผูกพันตามกฏหมายได้
สิน้ สุดลง หรือภายใน 12 เดือนหากไม่มกี ารดาเนินการโครงการ
คอนโดมิเนียม
ในกรณี ท่ีคู่ ส ญ
ั ญาฝ่า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ผิด ข้อ สัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ตาม
สัญญานี้ เลิกกิจการ หรือ ล้มละลาย อีกฝ่ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันทีโดยให้มกี ารบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

5.6.2 สัญญาเช่าพืน้ ที่สานักงาน
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

บริษทั ฯ (“ผูเ้ ช่า”) และ
บริษทั สยามโปรดิวส์ จากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”)
29 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2560
 ผูเ้ ช่าตกลงเช่าพืน้ ทีส่ านักงานเลขที่ 1168/79 เนื้อที่ 255.72 ตาราง
เมตร และพื้นที่สานักงานเลขที่ 1168/80 เนื้อที่ 242.17 ตาราง
เมตร อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นสานักงานเท่านัน้
 ผู้ใ ห้เ ช่ าจะเป็ น ผู้ร ับ ภาระค่ า ภาษีโ รงเรือ น ภาษีท่ีดิน ภาษีอ ากร
ค่าธรรมเนียมใดๆ ในส่วนของผูใ้ ห้เช่า
 ผูเ้ ช่าจะไม่ทาการดัดแปลงหรือต่อเติมห้องเช่าให้ผดิ ไปจากเดิมเว้น
แต่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า
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 ผู้เ ช่ า จะไม่ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งหรือ โอนสิท ธิข องตนไม่ ว่ า ทัง้ หมด หรือ
บางส่ว นให้แก่ บุ คคลอื่น หรือ ยิน ยอมให้บุ ค คลอื่น ใช้สอยห้อ งเช่ า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนแทนผู้เช่า เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีผ่ ใู้ ห้เช่ากาหนด
5.6.3 สัญญาบริการพืน้ ที่สานักงาน
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

บริษทั ฯ (“ผูร้ บั บริการ”) และ
บริษทั สยามโปรดิวส์ จากัด (“ผูใ้ ห้บริการ”)
29 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2560
 ผูใ้ ห้บริการตกลงให้บริการจัดหาและจัดทาสิง่ อานวยความสะดวกใน
การใช้พ้นื ทีส่ านักงานเลขที่ 1168/79 และเลขที่ 1168/80 อาคาร
ลุ ม พินี ท าวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิ ต ดี แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุง เทพฯ ได้แก่ ระบบปรับอากาศ (ไม่ รวมถึงการบ ารุง รัก ษา)
ระบบแสงสว่าง (ไม่รวมถึงการบารุงรักษา) พื้นทีจ่ อดรถจานวน 2
คัน สิทธิการจอดรถมอเตอร์ไซด์จานวน 1 คัน และสายสัญญาณ
สาหรับ เชื่อ มต่ อ กับ สัญ ญาณโทรศัพ ท์ข องผู้ใ ห้บ ริก ารโทรศัพ ท์
จานวน 2 คู่สาย
 ผูร้ บั บริการจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ าประปา ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิตบิ ุคคลอาคารลุมพินีทาวเวอร์
และค่าใช้จ่ายอื่นแต่เพียงผูเ้ ดียว ตลอดจนภาระภาษีมูลค่าเพิม่ หรือ
ภาษีอ่นื ใดทีก่ ฏหมายกาหนดให้เรียกเก็บจากผูร้ บั บริการ
 ผู้ใ ห้บ ริก ารและผู้ร ับ บริก ารตกลงให้ส ัญ ญานี้ มีผ ลผู ก พัน ต่ อ กัน
จนกว่าสัญญาเช่าพืน้ ทีส่ านักงานระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
จะสิน้ สุดลง และผูร้ บั บริการจะบอกเลิกสัญญานี้โดยสัญญาเช่าพืน้ ที่
สานักงานยังมีผลบังคับอยู่ไม่ได้

5.6.4 บันทึกข้อตกลงปันส่วนค่าใช้จ่ายการเช่า-บริการพืน้ ที่สานักงาน
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

บริษทั ฯ และ
บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จากัด (“TEI”)
29 ตุลาคม 2558
29 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559
 ทัง้ สองฝา่ ยตกลงปนั สัดส่วนค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเช่าและบริการ
พืน้ ทีส่ านักงานเลขที่ 1168/79 และเลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ที่
ทัง้ สองฝา่ ยได้ใช้เป็ นสานักงานทีต่ งั ้ อันประกอบกิจการ
 ทัง้ สองฝ่ายตกลงปนั สัดส่วนค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเช่าสานักงาน
ค่ า บริก าร ค่ า ส่ ว นกลาง ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า น้ า ประปา ค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง
สานักงาน ค่าแม่บา้ น ค่าพนักงานรับโทรศัพท์ ค่าโทรศพท์พน้ื ฐาน
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ค่าโทรสาร ค่าดาเนินการกาจัดแมลงในสานักงาน
 บริษทั ฯ และ TEI ตกลงปนั ส่วนค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 90 และ
ร้อยละ 10 ตามลาดับ อัตราส่วนดังกล่าวเป็ นการคานวณจากพืน้ ที่
ใช้สอยหรือคาดว่าจะใช้สอยของพนักงานที่อยู่ใต้สงั กัดของแต่ ละ
ฝา่ ย โดยคานวณตัดพืน้ ทีส่ ว่ นกลางทีใ่ ช้สอยร่วมกัน
 ในกรณีท่มี ีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยหรือคาดว่าจะใช้สอยของ
พนักงานทีอ่ ยู่ภายใต้สงั กัดของแต่ละฝา่ ย ให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายทา
การตกลงเพื่อกาหนดอัตราส่วนการปนั สัดส่วนค่าใช้จ่ายกันใหม่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
5.6.5 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
คู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา

เงื่อนไขการชาระเงิน

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ผูว้ ่าจ้าง”) และ
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (“ผูร้ บั จ้าง”)
ระยะเวลาประมาณ 12-15 เดือนและ 19-24 เดือน ขึน้ อยู่กบั สัญญา
และประเภทของโครงการ การขยายระยะเวลาการดาเนินงานก่อสร้าง
จะกระทาได้ต ามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยได้ร ับ ความยิน ยอมจากผู้
ว่าจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในแต่ละโครงการมีเงื่อนไขการชาระค่าจ้างทีส่ าคัญ ดังนี้
 ผู้ว่าจ้างตกลงชาระเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 10 ของ
มูลค่าราคาจ้างเหมาก่อสร้างหรือในอัตราตามที่ตกลงกันให้กบั ผู้
รับจ้าง
 ผู้ ร ั บ จ้ า งจะต้ อ งน าหนั ง สื อ ค้ า ประกั น การเบิ ก เงิ น ล่ ว งหน้ า
(Advanced Payment Bond) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยที่มีมู ลค่ า เท่ า กัน มามอบให้ผู้ว่ า จ้า งในวัน ที่ร ับ เงิน
ล่วงหน้า ซึง่ ผูว้ ่าจ้างจะคืนหนังสือค้าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าให้
ผูร้ บั จ้างตามเงื่อนไขทีต่ กลงกัน
 ผูว้ ่าจ้างจะชาระค่าจ้างเป็ นงวดๆ ตามผลงานการก่อสร้างทีท่ าได้ใน
แต่ละงวดเดือน ภายใต้เงื่อนไขวิธกี ารเบิกจ่ายค่าจ้างทีก่ าหนดไว้
จ านวนเงิน ที่ข อเบิก ในแต่ ล ะงวด ผู้ว่ า จ้า งจะหัก เงิน ค่ า ประกัน
ผลงาน ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่างาน โดยผูร้ บั จ้างสามารถขอ
คืนเงินประกันผลงานทีห่ กั ไว้ได้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาทีต่ ก
ลงกัน โดยนาหนังสือค้าประกันผลงาน (Retention Bond) ออก
โดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับจานวนเงินทีข่ อ
คืนมาแลกคืน
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การรับประกันผลงาน

การต่ออายุสญ
ั ญา

การปรับ

ข้อสัญญาอื่น

เมื่อ ผู้ร ับ จ้า งส่ ง มอบงานงวดสุ ด ท้า ย ผู้ร ับ จ้า งต้ อ งน าหลัก ประกัน
ผลงานการก่ อสร้างเป็ นหนังสือ ค้า ประกันผลงานออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยมีมลู ค่าร้อยละ 5 ของมูลค่างานก่อสร้าง และมี
ระยะเวลาค้าประกัน 2 ปี นับจากวันทีส่ ง่ มอบงานงวดสุดท้ายมาให้แก่
ผู้ว่ า จ้า ง ในกรณี ท่ีมีเ หตุ ช ารุ ด เสีย หาย ผู้ร ับ จ้า งต้อ งท าการแก้ไ ข
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิจา้ งผูอ้ ่นื ทางานนัน้ แทน โดย
ผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทีผ่ วู้ ่าจ้างต้องเสียไปทัง้ หมด
ในแต่ละโครงการกรณีทร่ี ะยะเวลาก่อสร้างเลยกาหนดระยะเวลาตาม
สัญ ญา ผู้ร ับ จ้า งสามารถยื่น ขอขยายระยะเวลาก่ อ สร้า งภายใต้
เหตุการณ์และเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญา ทัง้ นี้ ผู้รบั จ้างต้องแจ้งเป็ น
หนังสือให้ผวู้ ่าจ้างหรือตัวแทนผูว้ ่าจ้างทราบภายใน 15 วัน และต้อง
ได้รบั การยินยอมจากผูว้ ่าจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ในแต่ ล ะโครงการจะมี ก ารก าหนดจุ ด ตรวจสอบงานภายใน
ระยะเวลาที่แ น่ น อนตามก าหนดในสัญ ญา ซึ่ง หากปรากฏว่ า ผู้
รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงาน
เมื่อถึงวันและเวลาที่กาหนดในสัญญา ผู้รบั จ้างต้องชาระค่าปรับ
ความล่าช้าในแต่ละจุดตรวจสอบงาน โดยนับจากวันทีค่ รบกาหนด
ในแต่ ล ะจุ ด ตรวจสอบเป็ น รายวัน ตามอัต ราที่ก าหนดในสัญ ญา
จนถึงวันทีส่ ่งมอบงานในจุดตรวจสอบดังกล่าว และผูว้ ่ าจ้างจะคืน
เงินค่าปรับให้หากผูร้ บั จ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามจุดตรวจสอบถัดไปหรือตามทีต่ กลงกัน
 หากผู้รบั จ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดระยะเวลาตามสัญญา
ก่อสร้าง ผูร้ บั จ้างยินยอมให้ผวู้ ่าจ้างปรับดังนี้
- เป็ นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานก่อสร้าง นับแต่
วันที่ล่วงเลยกาหนดในสัญญาจนถึงวันทีผ่ ู้รบั จ้างส่งมอบงาน
แล้วเสร็จ
- ค่าเสียหายและอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5-15.0 หรือตามทีต่ ก
ลงกัน นับ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ร ับ ความเสีย หายจนกว่ า จะช าระเสร็จ
ทัง้ หมด
- ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่ อสร้างหากผู้ว่าจ้างต้องจ้า งผู้
ควบคุมงานเพิ่มเติมอีกทอดหนึ่ง ในอัตรารายวันที่ตกลงกัน
นับแต่วนั ทีเ่ ลยกาหนดแล้วเสร็จจนถึงวันส่งมอบงาน
 ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิว่าจ้างผูร้ บั จ้างรายอื่นเข้าดาเนินการในส่วนงานอื่นๆ
ทีไ่ ม่ได้อยู่ในขอบเขตงานของผูร้ บั จ้าง ในระหว่างที่ผรู้ บั จ้างกาลัง
ดาเนินการก่อสร้างได้
 ผู้ว่ าจ้างหรือ ผู้ร ับ จ้า งมีสิทธิบอกเลิกสัญ ญาได้โ ดยให้มีการบอก
กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาทีต่ กลงกัน
โดยบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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5.6.6 สัญญาว่าจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
คู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาตามสัญญา
เงื่อนไขของสัญญา

เงื่อนไขการชาระเงิน

การต่ออายุสญ
ั ญาและการ
ปรับ

ข้อสัญญาอื่น

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ผูว้ ่าจ้าง”) และ
ั
บริษทั ผูอ้ อกแบบงานสถาปตยกรรมและวิ
ศวกรรม (“ผูร้ บั จ้าง”)
ภายใน 12-24 เดือน ขึน้ อยู่กบั ขนาดและประเภทของโครงการ
 ผูว้ ่าจ้างต้องจัดหาสานักงานสาหรับผูร้ บั จ้างทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในที่ตงั ้ ของโครงการ รวมถึงห้องประชุม และอุปกรณ์
สานักงานทีจ่ าเป็ น โดยไม่คดิ มูลค่าจากผูร้ บั จ้างตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ าน
 ผูว้ ่าจ้างต้องกาหนดเป็ นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
โดยให้ผู้ร ับ เหมาทุ ก รายที่ป ฏิบ ัติง านในโครงการต้ อ งช าระค่ า
ล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รบั จ้าง ในกรณีเจ้าหน้ าที่ดงั กล่าวต้องอยู่
ปฏิบ ัติง านล่ ว งเวลา โดยการติ ด ตามการช าระค่ า ล่ ว งเวลาแก่
เจ้าหน้าที่ของผู้รบั จ้างกับผู้รบั เหมาแต่ละรายจะเป็ นหน้ าที่ของผู้
รับจ้างเอง
 ในกรณีท่ีผู้ว่ าจ้า งไม่พอใจการทางานของเจ้าหน้ าที่คนใดของผู้
รับจ้างด้วยเหตุผลใดๆ ผูร้ บั จ้างจะต้องดาเนินการเปลีย่ นเจ้าหน้าที่
ภายในกาหนด 15-30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าผูร้ บั จ้างผิดสัญญา
 กรณีทผ่ี วู้ ่าจ้างสังหยุ
่ ดงานโดยไม่มเี หตุผลอันควร ผูว้ ่าจ้างจะชาระ
เงินชดเชยการเสียเวลาของผู้รบั จ้างที่ต้องหยุดรองานจากการสัง่
หยุดหรือชะลองานของผู้ว่าจ้าง ในอัตราเท่ากับค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องชาระให้กบั ผูร้ บั จ้างตามปกติ
 ผูว้ ่าจ้างตกลงชาระค่าจ้างเป็ นค่าบริการวิชาชีพให้แก่ผรู้ บั จ้างตาม
จานวนเงินรวมที่ตกลงกัน ซึ่งจะแบ่งชาระออกเป็ นรายงวดตาม
ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ เช่น ช่วงก่อนการก่อสร้าง
ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงส่งมอบโครงการ หรือตามเงื่อนไข
ทีต่ กลงกัน โดยมีการกาหนดจานวนเงินทีต่ ้องชาระในแต่ละงวดใน
สัญญา
 ผูว้ ่าจ้างมีกาหนดชาระค่าจ้างภายใน 15-30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั
ใบแจ้งหนี้ โดยผูร้ บั จ้างจะนาไปชาระให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ขิ องผู้
รับจ้างแต่ละคนเอง
กรณีทร่ี ะยะเวลาการก่อสร้างยาวนานกว่าทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
 หากเป็ นความผิดของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูว้ ่าจ้างจะชาระค่าบริการ
วิ ช าชี พ ให้ ก ั บ ผู้ ร ั บ จ้ า ง และผู้ ว่ า จ้ า งจะเป็ นผู้ เ รี ย กร้ อ งกั บ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในภายหลัง
 หากมิใช่ความผิดของผูร้ บั จ้างหรือของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูว้ ่าจ้าง
ต้ อ งช าระค่ า บริก ารตามจ านวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิบ ัติ ง านจริ ง ใน
ระยะเวลาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริงตามอัตราค่าบริการทีต่ กลงกัน
ในกรณีทผ่ี วู้ ่าจ้างหรือผูร้ บั จ้างผิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามทีร่ ะบุใน
สัญญา คู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดยให้มกี าร
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บอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ค่สู ญ
ั ญาทราบโดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
5.6.7 สัญญาว่าจ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิ ศวกรรม
คู่สญ
ั ญา

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ผูว้ ่าจ้าง”) และ
บริษทั ผูอ้ อกแบบงานสถาปตั ยกรรมและวิศวกรรม (“ผูร้ บั จ้าง”)
ระยะเวลาตามสัญญา
ภายใน 1-4 เดือน และ 20 เดือนหลังจากอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการ ขึน้ อยู่กบั
ขนาดและประเภทของโครงการ
เงื่อนไขการชาระเงิน
ผูว้ ่าจ้างตกลงชาระค่าจ้างให้กบั ผูร้ บั จ้างตามจานวนเงินรวมทีต่ กลงกัน
ซึง่ จะแบ่งการชาระออกเป็ นรายงวด โดยสัดส่วนทีช่ าระในแต่ละงวดจะ
กาหนดเป็ นทีแ่ น่นอนในสัญญา
การรับประกันผลงาน
ในกรณี ง านออกแบบบกพร่ อ งหรือ มี ค วามเสีย หายเกิด ขึ้น แก่ ง าน
ก่อสร้างอาคาร ผูร้ บั จ้างต้องทาการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวภายใน
เวลาที่ผวู้ ่าจ้างกาหนดให้ โดยไม่คดิ ค่าบริการจากผูว้ ่าจ้างอีก แต่ถ้าที่
ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้รบั จ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้
โดยสิน้ เชิง ซึง่ หมายความรวมทัง้ ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง และโดย
ส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากงานตามสัญญานี้ดว้ ย
การต่ อ อายุ ส ัญ ญาและการ หากผูว้ ่าจ้างประสงค์จะแก้ไขไปจากเดิมในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ หรือ
ปรับ
แก้ไขผิดไปจากแบบร่างเดิมมาก ผูว้ ่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินค่าจ้างเพิม่
ให้แก่ผู้รบั จ้างตามส่วนของงานทีผ่ ู้รบั จ้างได้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้ โดยให้
ตกลงราคาค่าจ้างเพิม่ เติมดังกล่าวร่วมกันก่อนตามความเหมาะสม
ข้อสัญญาอื่น
 ในกรณีทผ่ี วู้ ่าจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาหรือผิดสัญญา ผูว้ ่าจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รบั จ้างตามสัดส่วนของผลงานที่ผู้ รบั จ้างได้
จัดทาแล้ว โดยต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ในกรณีท่ผี ู้ว่าจ้างหรือผู้รบั จ้างผิดข้อสัญญาใดทีร่ ะบุในสัญญา เลิก
กิจการหรือล้มละลาย อีกฝา่ ยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีโดยบอก
กล่ า วเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ในกรณี ท่ีคู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
กระทาผิดสัญญาจนทาให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย ให้ค่สู ญ
ั ญา
ฝ่ายที่เสียหายแจ้งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบตั ิตามสัญญาก่อน
โดยมีร ะยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน หากไม่ ส ามารถแก้ไ ขความ
เสียหายนัน้ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สญ
ั ญาฝ่า ยที่เสียหาย
สามารถบอกเลิกสัญญาได้หรือชดใช้ค่าเสียหายพร้อมชาระดอกเบีย้
ในอัตราทีต่ กลงกัน
5.6.8 สัญญาให้บริการเช่าโรงงานสาเร็จรูป
คู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
เงื่อนไขการชาระเงิน

บริษทั ฯ (“ผูใ้ ห้เช่า”) และ
บริษทั ผูเ้ ช่าโรงงานสาเร็จรูป (“ผูเ้ ช่า”)
ประมาณ 3 ปี
 ผูร้ บ
ั จ้างต้องชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ในอัตราค่าเช่าประมาณ 200
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บาทต่อตารางเมตร
 ผูเ้ ช่าต้องวางเงินประกันการเช่าตามจานวนเงินตามทีต
่ กลงกันให้แก่
ผูเ้ ช่าในวันทีท่ าสัญญาเช่า
ลักษณะการให้บริการ
ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ตกลงให้ ผู้ เ ช่ า เช่ า โรงงานส าเร็ จ รู ป ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จังหวัดระยอง
การต่ อ อายุ ส ัญ ญาและการ ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี เป็ นระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการ
ปรับค่าเช่า
เช่าทีค่ งเดิม แต่อตั ราค่าเช่าจะมีการเปลีย่ นแปลงตามทีต่ กลงกันใหม่
ข้อสัญญาอื่น
ในกรณีทผ่ี วู้ ่าจ้างหรือผูร้ บั จ้างผิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามทีร่ ะบุใน
สัญญา ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้
คู่สญ
ั ญาทราบโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่สามารถ
แก้ไขได้ในระยะเวลาดังกล่าวคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที
5.6.9 สัญญากู้เงิ นจากสถาบันการเงิน
1. สัญญาเงิ นกู้จากสถาบันการเงินแห่งที่ 1
1.1 สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 1
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

บริษทั ฯ (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 1 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
19 ธันวาคม 2555
เพื่อ ใช้ เ ป็ น เงิน ทุ น สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งโรงงานส าเร็จ รู ป ให้ เ ช่ า
โครงการ 1
230.00 ล้านบาท
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 15000 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่มอี ยู่ในเวลานี้และที่จะมีขน้ึ ต่อไปในภาย
หน้า
- ผูก้ ตู้ กลงดารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) พิจารณา
จากงบการเงินตรวจสอบประจาปี ตงั ้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นไป ไม่ให้
หนี้สนิ เกินกว่า 2.0 เท่าตลอดระยะเวลาเงินกู้ โดย D หมายถึง
ภาระหนี้ทงั ้ หมด ยกเว้นหนี้เงินกูย้ มื จากผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ E หมายถึง ทุนทัง้ หมดรวมถึงเงินกูย้ มื จาก
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผู้กู้ต กลงดารงสัด ส่ว นอัต ราส่ว นความสามารถในการช าระหนี้
(DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงิน
ตรวจสอบประจาปี
- ผู้กู้ตกลงดารงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักซึ่งประกอบด้วย บริษัท ชาติ
ชีวะ จากัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และ TEE
Development Pte. Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ของผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดตลอดระยะเวลาเงินกู้ ทัง้ นี้ สถาบันการเงินแห่งนี้ได้อนุ มตั ิ
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ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลา
เงินกูห้ ลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
โดยการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ชาติชวี ะ จากัด ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TEE
Development Pte. Ltd. ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 29
1.2 สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 2
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

บริษทั ฯ (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 1 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
16 กันยายน 2557
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุนโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
โครงการ 2
129.00 ล้านบาท
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 31247 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่มอี ยู่ในเวลานี้และที่จะมีขน้ึ ต่อไปในภาย
หน้า
- ผูก้ ู้ตกลงดารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) ตามงบ
การเงินประจาปี ตงั ้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไปไว้ไม่ให้หนี้สนิ เกินกว่า
2.0 เท่าตลอดระยะเวลาเงินกู้ โดย D หมายถึง ภาระหนี้ทงั ้ หมด
ยกเว้นหนี้เงินกู้ยมื จากผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
และ E หมายถึง ทุนทัง้ หมดรวมถึงเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ กรรมการ
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผู้กู้ตกลงดารงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักซึ่งประกอบด้วย บริษัท ชาติ
ชีวะ จากัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และ TEE
Development Pte. Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ของผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดตลอดระยะเวลาเงินกู้ ทัง้ นี้ สถาบันการเงินแห่งนี้ได้อนุ มตั ิ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลา
เงินกูห้ ลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
โดยการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ชาติชวี ะ จากัด ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TEE
Development Pte. Ltd. ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 29

1.3 สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 3
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

บริษทั ฯ (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 1 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
29 กรกฏาคม 2557
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุ นโครงการคอนโดมิเนียมฮอลล์มาร์ค แจ้ง
วัฒนะ
314.29 ล้านบาท
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 13713 และ 13714 ตาบลปากเกร็ด (บ้านวัดบ่อ)
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 18
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เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่มอี ยู่ในเวลานี้
และทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปในภายหน้า
- ผูก้ ู้ตกลงดารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) ตามงบ
การเงินประจาปี ฉบับตรวจสอบไว้ไม่ให้หนี้สนิ เกินกว่า 2.0 เท่า
ตลอดระยะเวลาเงินกู้ โดย D หมายถึง ภาระหนี้ทงั ้ หมด ยกเว้น
หนี้เงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง และ E
หมายถึง ทุนทัง้ หมดรวมถึงเงินกูย้ มื จากผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผู้กู้ต กลงดารงสัด ส่ว นอัต ราส่ว นความสามารถในการช าระหนี้
(DSCR) ตามงบการเงินตรวจสอบประจาปี ฉบับตรวจสอบไว้ไม่
น้อยกว่า 1.25 เท่า
- ผู้กู้ตกลงดารงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักซึ่งประกอบด้วย บริษัท ชาติ
ชีวะ จากัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และ TEE
Development Pte. Ltd. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ของผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดตลอดระยะเวลาเงินกู้ ทัง้ นี้ สถาบันการเงินแห่งนี้ได้อนุ มตั ิ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการดารงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลา
เงินกูห้ ลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
โดยการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ชาติชวี ะ จากัด ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และการดารงสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ TEE
Development Pte. Ltd. ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 29

2. สัญญาเงิ นกู้จากสถาบันการเงินแห่งที่ 2
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

บริษทั ฯ (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 2 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
29 พฤศจิกายน 2556
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุ นการก่อสร้างและพัฒนาโครงการชีวาทัย
เรสซิเดนซ์ บางโพ
463.00 ล้านบาท
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยู่ในเวลานี้และทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปในภายหน้า
- ผูก้ ตู้ กลงดารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) ไม่ให้หนี้สนิ
เกินกว่า 2.50 เท่าตลอดระยะเวลาเงินกู้ โดย D หมายถึง ภาระ
หนี้ทงั ้ หมด ยกเว้นหนี้เงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง และ E หมายถึง ทุนทัง้ หมดรวมถึงเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้
กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

3. สัญญาเงิ นกู้จากสถาบันการเงินแห่งที่ 3
3.1 สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 1
คู่สญ
ั ญา

CTIC (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 3 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 19

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

27 ตุลาคม 2557
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุนในการซือ้ และพัฒนาโครงการ ฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน
500.00 ล้านบาท
- ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยู่ในเวลานี้และทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปในภาย
หน้า
- ผู้กู้ตกลงดาเนินการการให้บริษัทฯ เข้าค้าประกันการกู้เงินเต็ม
วงเงินกู้
- ผูก้ ดู้ ารงส่วนทุน (Equity) ให้เป็ นบวกไว้ ณ ขณะใดๆ ตัง้ แต่วนั ที่
ทาสัญญานี้เป็ นต้นไป

3.2 สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 2
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

CTIC (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 3 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
25 ธันวาคม 2556
เพื่อซื้อ ปรับปรุง ที่ดิน และก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนีย มชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
534.00 ล้านบาท
- ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยู่ในเวลานี้และทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปในภาย
หน้า
- ดาเนินการให้บริษทั ฯ เป็ นผูค้ ้าประกันการกูเ้ งินภายในวงเงินและ
แบบวิธที ผ่ี ใู้ ห้กกู้ าหนด
- ผู้กู้จ ะไม่ ก่ อ ข้อ ผูก พัน หนี้ หรือ ภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือ ค้ า
ประกันบุคคลใดๆ จนทาให้อตั ราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของผูก้ ู้ โดยคานวณจากหนี้สนิ
รวมลบด้วยเงินกูย้ มื บริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วข้อง หารด้วยส่วนของผู้
ถือหุน้ บวกด้วยเงินกูย้ มื บริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วข้องในเวลาใดๆ เกิน
กว่า 2 ต่อ 1 ทัง้ นี้ อัตราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
จะต้องไม่ต่ากว่า 0

3.3 สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 3
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าสัญญา
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

บริษทั ฯ (“ผูก้ ”ู้ ) และ
สถาบันการเงินแห่งที่ 3 (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )
30 พฤศจิกายน 2558
เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างบ้านจัดสรร
210.60 ล้านบาท
- ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยู่ในเวลานี้และทีจ่ ะมีขน้ึ ต่อไปในภาย
หน้า
- ดาเนินการให้ CTIC เป็ นผู้ค้าประกันการกู้เงินภายในวงเงินและ
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 20

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าคัญ

แบบวิธที ผ่ี ใู้ ห้กกู้ าหนด
- ผู้กู้จ ะไม่ ก่ อ ข้อ ผูก พัน หนี้ หรือ ภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือ ค้ า
ประกันบุคคลใดๆ จนทาให้อตั ราส่วนของหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของผูก้ ู้ โดยคานวณจากหนี้สนิ
รวมลบด้วยเงินกูย้ มื กรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ หารด้วยส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ในเวลาใดๆ เกินกว่า 2 ต่อ 1 ทัง้ นี้ อัตราส่วนของหนี้สนิ รวม
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะต้องไม่ต่ ากว่า 0 โดยให้นับรวมเงินกูย้ มื
กรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนของทุนด้วย

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 21

