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YTD

2018

Paid-up (MB.)

1,275.03

1,275.03

750.00

Listed share (M.)

1,275.03

1,275.03

750.00

1.00

1.00

1.00

1,045.52

1,377.03

1,005.00

Price (B./share)

0.82

1.08

1.23

EPS (B.)

0.01

0.24

0.21

Par (B.)
Market Cap (MB.)

Company Background
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิจพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื อทีอยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบโดยมีทังบ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และ
ชุดคอนโดมิเนียมทังอาคารสูง (High Rise) อาคารเตีย (Low Rise) ทีครอบคลุมทุกระดับราคา เพื อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มทีแตกต่างกัน
2. ธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) ซึงเปนการพั ฒนาโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าทีมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานระดับสากล สําหรับผู้ประกอบการทังอุตสาหกรรรมขนาดเล็กและขนาดกลางทีมีความต้องการ
พื นทีสําหรับการประกอบธุรกิจ รวมถึงการรองรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการต่างชาติทีจะเข้ามาตังฐานการ
ผ ลิ ต ที ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ซึงบริษัทฯได้เลือกทีตังในการดําเนินธุรกิจทีอยู่ในเขตพั ฒนาพื นทีระเบียงเศษฐกิจพิ เศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื อประโยชน์สูงสุดของผู้เช่าเปนสําคัญ

Key Development of Company

Revenue Structure
รอบบัญชี : 31 มี.ค.

%

3M/2018

%

2018

%

2017

%

332.82

97.34

562.38

98.44

2,621.60

97.95

2,013.69

98.60

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ

4.66

1.36

5.08

0.89

20.44

0.76

19.58

0.96

รายได้อืน

4.44

1.30

3.86

0.68

34.30

1.28

9.15

0.45

341.92

100.00

571.32

100.00

2,676.34

100.00

2,042.42

100.00

ีัรวมรายได้ทังสิน

P/E
CHEWA (x)

1Q2562 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จํานวน ซึงเปนบริษัทร่วมจํานวน 20 ล้านบาท

P/BV

Div.Yield

4.88

0.57

10.37

PROPCON - mai (x)

28.92

1.25

2.85

PROPCON - SET (x)

15.62

1.65

3.72

mai (x)

44.70

1.70

2.90

SET (x)

17.81

1.80

3.10

(28/12/2018)

25.2%

67.6%

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด (67.6%)

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
(5.6%)

นายพิ สันติ ศิริศุขสกุลชัย

นายณรงค์ศักดิ ไมตรีพจน์

(0.9%)

(0.7%)

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอืนๆ (25.2%)

Financial Ratios
3M/2019

(Unit : MB)

3M/2019

(06/06/2019)

Shareholder Structure

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด และ TEE Development Pte Ltd ก่อตังบริษัท ชีวาทัย จํากัด ทุนจดทะเบียน 10
ล้านบาท ถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ
24 เมษายน 2015 จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลียนชือเปน บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
5 เมษายน 2016 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
พฤษภาคม 2017 ตังบริษัทชีวา ฮาร์ท จํากัด โดยร่วมทุนกับนายขจิต ล้วนพิ ชญ์พงศ์ ร้อยละ70
กรกฎาคม 2017 บริษัทร่วมทุนบริษัทกมลา ซีเนียร์ ลีฟวิง จํากัด ถือหุ้นร้อยละ25
มกราคม 2018 TEE Development Pte Ltd ขายหุ้นให้บริษัทชาติชีวะ จํากัด ร้อยละ11.73 ของจํานวนทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว
พฤษภาคม 2018 บริษัทเพิ มทุนจดทะเบียนเดิม 750 ล้านบาท เปนทุนจดทะเบียน 2,307.69 ล้านบาท ทุนที
ชําระแล้วจํานวน 1,275.03 ล้านบาท
กรกฎาคม 2018 TEE Development Pte Ltd ขายหุ้นทังหมดให้บริษัท ชาติชีวะ จํากัด โดยถือหุ้นร้อย
ละ67.64 การบริหารงานคงเดิม
พฤษภาคม 2019 บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จํากัด เปนบริษัทย่อย เข้าซือกิจการจากบริษัท ไทยคอร์ป
แคปปตอล จํากัด ร้อยละ100 และได้เปลียนชือเปน บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟศ จํากัด

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

Statistics

2017

3M/2018

2018

2017

ROE (%)

14.22

23.15

17.95

14.91

ROA (%)

6.96

9.11

9.37

6.77

D/E (x)

1.88

2.20

1.42

2.29

27.52

30.84

29.94

28.62

EBIT Margin (%)

4.77

14.23

14.19

11.30

NP Margin (%)

1.98

10.02

9.89

7.61

GP Margin (%)

Business Plan
1. บริษัทฯ มุ่งมันการพั ฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื อขาย ทังแนวราบ อาทิ บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม
และแนวสูง คอนโดมิเนียม แบบอาคารสูง(High Rise) อาคารเตีย(Low Rise) โดยให้ความสําคัญกับการ
สรรหาทีดินทีมีศักยภาพโดยมีการศึกษาสภาวะตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพื อพั ฒนาโครงการเปน
อย่างมากและเน้นพั ฒนาโครงการแนวสถานีขนส่งมวลชนและจุดเชือมต่อการคมนาคมทีสะดวก
2. บริษัทฯ รับพั ฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อจากผู้ประกอบการอืน (Take over) เพื อเพิ มโอกาสในการทํา
กําไรและสร้างการรับรู้รายได้ทีต่อเนืองและรวดเร็ว รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการพั ฒนาโครงการอีกด้วย
3. มีแผนเพิ มสัดส่วนการพั ฒนาโครงการแนวราบโดยขยายพื นทีไปต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่และเพิ มจํานวน
โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นทําเลทีมีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม
เพื อการเติบโตของรายได้มันคงและยังยืนในระยะยาว
4. มุ่งเน้นและมองหาโอกาสร่วมลงทุนกับพั นธมิตรทางธุรกิจทีมีความชํานาญและประสบการณ์ทีหลากหลายโดย
นําจุดเด่นของแต่ละบริษัททีร่วมลงทุนมาช่วยเพิ มศักยภาพให้กับโครงการทีจะเกิดขึนในอนาคต
5. มีแผนในการปรับพอร์ตการลงทุนของโครงการให้เกิดรายได้ทีสมดุลโดยสร้างรายได้จากโครงการแนวสูงร้อย
ละ55 โครงการจากแนวราบร้อยละ40 และโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าร้อยละ5 ซึงจะทําให้บริษัทฯมีการเติบโตที
มันคงและยังยืน

Capital Structure

(Unit : MB)

3M/2019

3M/2018

2018

Current Liabilities

2017

1,116.08

2,005.74

630.36

2,041.36

Non-Current
Liabilities

2,351.63

563.87

1,993.44

495.76

Shareholders' Equity

1,848.49

1,166.51

1,841.59

1,109.27

Company Structure

Investment Highlight
ชีวาทัยมุ่งมันทีจะเปนบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชันนําในใจผู้บริโภคด้วยการไม่หยุดยังทีจะสร้างสรรค์และส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึ งพอใจของลูกค้าอีกทังยังปรารถนาทีจะเปนหุ้นส่วนชีวิตกับ
ลูกค้าตลอดจนคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ ด้วยการส่งมอบสินค้าทีมีคุณภาพสูง และการพั ฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเปนทางด้านการออกแบบบ้าน อาคาร
พั กอาศัย การใช้งานในทีอยู่อาศัย ฝมืองานช่างต่างๆ และระยะเวลาในการส่งมอบให้ลูกค้าให้ตรงต่อเวลา โครงการ
ของชีวาทัย
ปี 2008 - เดอะสุรวงค์ มูลค่าโครงการ 350 ลบ. และ ชีวาทัยราชปรารภ มูลค่าโครงการ 1,350 ลบ
ปี 2010 - ชีวาทัยรามคําแหง มูลค่า 1,100 ลบ
ปี 2012 - โรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (1) มูลค่า 143 ลบ
ปี 2013 - ชีวาทัยอินเตอร์เชนจ์ มูลค่า 1,050 ลบ
ปี 2014 - โรงงานสําเร็จรูปให้เช่า (2) มูลค่า 210 ลบ, ฮอลล์มาร์คงามวงศ์วาน มูลค่า1,200 ลบ และ ฮอลล์
มาร์คแจ้งวัฒนะ มูลค่า 780 ลบ
ปี 2015 - ชีวาทัยเรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่า 1,050 ลบ
ปี 2016 - ชีวาทัยเรสซิเดนซ์ อโศก มูลค่า 1,700 ลบ, ชีวาทัยเพชรเกษม 27 มูลค่า 1,455 ลบ และ ชีวารมย์
รังสิต-ดอนเมือง มูลค่า 437 ลบ
ปี 2017 - ชีวาวัลย์ปนเกล้า-สาทร มูลค่า 1,200 ลบ, ชีวาโฮมวงแหวน-ลําลูกกา มูลค่า 700 ลบ, กมลา
ซีเนียร์ ลิฟวิง มูลค่า 3,500 ลบ และ ชีวาโฮมสุขสวัสดิ-ประชาอุทิศ มูลค่า 890 ลบ
ปี 2018 - ชีวาทัยเรสซิเดนซ์ ทองหล่อ มูลค่า 1,000 ลบ, ชีวาทัยเกษตร-นวมินทร์ มูลค่า 1,700 ลบ, ฮอลล์
มาร์คจรัญ13 มูลค่า 430 ลบ, ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 มูลค่า 160 ลบ, ฮาร์ท สุขุมวิท 36 มูลค่า 270 ลบ, ชี
วาทัยปนเกล้า มูลค่า 1,587 ลบ และชีวารมย์นครอินทร์ มูลค่า 1,593 ลบ
ปี 2019 - ฮอลล์มาร์คลาดพร้าว-โชคชัย 4 มูลค่า 2,011 ลบ, ชีวาโฮมกรุงเทพ-ปทุมธานี มูลค่า 903 ลบ,
ชีวาโฮมรังสิต-ปทุมธานี มูลค่า 1,093 ลบ,ชีวา บิซ โฮม มูลค่า 765 ลบ

Company Image

Risk Factor
1. ความเสียงจากสินค้าล้นตลาดในบางทําเลทําให้บริษัทต้องเพิ มความระมัดระวังในการคัดเลือกทีดินเพื อพั ฒนา
เปนทีพั กอาศัย
2. ความเสียงจากหนีสินครัวเรือนและหนีสินส่วนบุคคลเพิ มขึนทําให้ผู้บริโภคทีมีความสนใจจะซือทีอยู่อาศัยอาจไม่
สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินได้
3. ความเสียงจากการจัดหาทีดินเพื อนํามาพั ฒนาโครงการในอนาคต เนืองจากบริษัทฯยังไม่มีนโยบายถือครอง
ทีดินเปล่าหรือซือทีดินมาเก็บไว้เพื อรอการพั ฒนามีความเสียงจากการไม่สามารถจัดหาทีดินได้ในราคาทีเหมาะ
สม บริษัทฯจึงมีการวางแผนในการจัดซือทีดินเพื อพั ฒนาโครงการให้เพี ยงพอต่อรอบระยะเวลาในการพั ฒนา
แต่ละโครงการ
4. ความเสียงจากความสําเร็จของโครงการทีอยู่ระหว่างการพั ฒนาบริษัทฯอาจมีความเสียงในการดําเนิน
โครงการทีอยู่ระหว่างการพั ฒนาไม่แล้วเสร็จตามเปาหมายทีตังไว้ ดังนันบริษัทฯจึงมีการศึกษาและวางแผน
งานทุกระบบอย่างรอบคอบรวมถึงมีการจ้างมืออาชีพเข้ามาดูแลในส่วนงานทีสําคัญเพื อให้โครงการแล้วเสร็จ
และสามารถส่งมอบได้ทันตามแผนทีวางไว้
5. ความเสียงจากการจัดหาผู้เช่าโรงงานสําเร็จรูปไม่มีผู้เช่าโรงงานตามเปาหมายทีวางไว้ทําให้บริษัทฯต้องเปน
ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน อย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)และสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศมีแนวโน้มทีดีขึนส่งผลให้เกิดการขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศมากขึน จึงถือว่าเปน
โอกาสทีบริษัทฯจะเพิ มจํานวนลูกค้าได้มากขึน

Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

