บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีแ ผนที่จ ะพัฒ นาโครงการในอนาคตทัง้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อ ยู่อ าศัย และธุร กิจโรงงาน
สาเร็จรูปให้เช่า ซึง่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 2,322 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
1. โครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) โครงการ 2
รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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

13-2-48 ไร่ หรือ 21,792 ตร.ม.
(พืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 21,792 ตร.ม. และพืน้ ทีเ่ ช่า 9,100 ตร.ม. ส่วน
ทีเ่ หลืออีก 12,692 ตร.ม. เป็ นพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ถนนทางเข้า
พืน้ ทีจ่ อดรถ ส่วนภูมสิ ถาปตั ย์ดา้ นสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น)
9,100 ตร.ม. (พืน้ ทีโ่ รงงานสาเร็จรูปให้เช่าทัง้ หมด)
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
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 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
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที่ม ีก ารผลิต เพื่อ สนั บ สนุ น การ
ประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนธันวาคม ปี 2559

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่านัน้ บริษทั ฯ ได้แบ่งการก่อสร้างโครงการเป็ น
เฟส ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบายการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โดยบริษัทฯ จะเริม่ พัฒนาการก่อสร้างโรงงาน
สาเร็จรูปโครงการใหม่เพิม่ เติมเมื่อมีจานวนผู้เช่าในโครงการเดิมที่ได้พฒ
ั นาแล้วเสร็จตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป ดังนัน้
บริษทั ฯ จะเริม่ พัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 เมื่อมีผเู้ ช่าในโครงการ 1 จานวน 8 รายขึน้ ไป ซึง่
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชดิ มีการศึกษาและคาดการณ์สถานการณ์รวมถึงปจั จัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการลงทุนและการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอยู่เสมอ โดยบริษทั ฯ คาดว่า บริษทั ฯ จะเริม่ การก่อสร้าง
โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2 ในปี 2559
2. โครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์

รายละเอียดโครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทีต่ งั ้ โครงการ
ซอยรังสิต-นครนายก 7 ถนนรังสิต-นครนายก (รังสิตคลอง 1) จังหวัด
ปทุมธานี

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

15 ไร่ 2 งาน 36 ตร.วา
ประมาณ 12,730 ตร.ม.
บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด
ใกล้กบั ห้างสรรพสินค้าฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต เพียง 1.3 กิโลเมตร ห่าง
จากมหาวิท ยาลัย กรุ ง เทพและมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ 12.6
กิโลเมตรและ 15.0 กิโลเมตรตามลาดับ และห่างจากสนามบินดอน
เมืองเพียง 18.3 กิโลเมตร
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
488 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
38,390 บาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อยูนิต
ประมาณ 5.15 ล้านบาท
จานวนยูนิต
บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด จานวน 81 ยูนิต
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ั
สถานะโครงการปจจุบนั
บริษัท ฯ อยู่ใ นระหว่ า งการปรับ ปรุ ง พื้น ที่เ พื่อ ให้เ หมาะสมต่ อ การ
ก่อสร้างโครงการ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในไตรมาส 2 ปี 2559
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
แบ่งระยะการก่อสร้างออกเป็ น 3 เฟส โดยแต่ละเฟสใช้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างโดยประมาณ 8 - 10 เดือน
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในไตรมาส 2 ปี 2559 ภายหลังการจัดซื้อ
ทีด่ นิ แล้วเสร็จ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ บ้านสิรวิ ลัย รังสิต คลอง 1 โดยบริษัท สิรวิ ลัย พร็อพ
บริเวณเดียวกัน
เพอร์ต้ี จากัด
 โครงการ เดอะ ทรัสต์ รังสิต คลอง 2 โดยบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ศุภาลัย วิลล์ รังสิต คลอง 2 โดยบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน)
 โครงการ ภัส สร เพรสทิจ รังสิต คลอง 2 โดยบริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
 โครงการ วิล เลจ ซีน เนอรี่ รังสิต -คลอง 2 โดยบริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
 โครงการ สัมมากร คลอง 2 โดยบริษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)
 โครงการ อิ น ดี้ รั ง สิ ต -คลอง 3 โดยบริ ษั ท แลนด์ แอน
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวารมย์ เรสซิ เดนซ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ อินนิซโิ อ้ รังสิต-คลอง 3 โดยบริษทั แลนด์ แอน เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต คลอง 3 โดยบริษัท
เอสซี แอสเสท จากัด (มหาชน)
 โครงการ บ้านสถาพร รังสิต คลอง 3 โดยบริษัท บ้านสถาพร
รังสิต จากัด

3. โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27

รายละเอียดโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย เพชรเกษม 27
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

4 ไร่ 0 งาน 36 ตร.วา
ประมาณ 23,000 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูงไม่เกิน 31 ชัน้ ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแบบโครงการ
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีบางหว้าเพียง 480 เมตรและอยู่
ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยสยามระยะห่างประมาณ 800 เมตร
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
1,659 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
75,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 560 ยูนิต
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย สยามรวมถึงนัก ลงทุน ที่ส นใจการลงทุน ใน
โครงการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า
สถานะโครงการปจั จุบนั
บริษัทฯ อยู่ในระหว่า งการตรวจสอบเชิงลึกทัง้ ด้า นกฎหมาย ด้า น
วิศ วกรรมกรรมการก่ อ สร้ า งและองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ใ ช้ใ นการ
พิจารณาของที่ดนิ ที่จะจัดซื้อ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2559
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 20 – 24 เดือน
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในปี 2559 ภายหลังการจัดซื้อทีด่ นิ แล้วเสร็จ
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ สาทร – ราชพฤกษ์ 3 โดยบริษัท
บริเวณเดียวกัน
ชัยพัฒนาทีด่ นิ จากัด
 โครงการ ฟิ วส์ เซนเซ่ บางแค โดยบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ลุมพินีพาร์ค เพชรเกษม 98 โดยบริษทั แอล พี เอ็น ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ เดอะ โพรดิจ้ี เพชรเกษม 62 โดยบริษัท จีดที ี พร็อพ
เพอร์ต้ี จากัด
 โครงการ แอสปาย สาทร – ราชพฤกษ์ โดยบริษัท เอพี (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน)

นอกจากโครงการในอนาคตทัง้ 3 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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