บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จํากัดตามกฎหมาย
ตัง้ แต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10.0 ล้านบาท โดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก
("ครอบครัวจรูญเอก") เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึง่ ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และบริษทั ออริจน้ิ วัน จํากัด ("ออริจน้ิ
วัน") และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้าง
บริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน้ ซึง่ ดําเนินการโดยบริษทั คอนโด เอ
เจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ("คอนโด เอเจนซี่") ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่มี ี
การออกแบบโครงการที่มเี อกลักษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานห้องชุดที่คุม้ ค่า (Best
Function of Unit Plan Design) และเป็ นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent) บริษทั
ฯ เป็ นหนึ่งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็ นผู้บุกเบิกโครงการคอนโดมิเนียม
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่ จังหวัดสมุทรปราการ และได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี ทําให้มกี าร
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ สามารถปิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 198 ล้านบาท มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ และอยูร่ ะหว่างการขายจํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 870 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จํานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,265
ล้านบาท และโครงการในอนาคต จํานวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,215 ล้านบาท
1.1

วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นผู้ ป ระกอบการชัน้ นํ า ด้ า นธุ ร กิ จ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ภายในปี 2560 ทัง้ การพัฒนาโครงการรูปแบบอาคารสูง (High Rise) และ
อาคารเตีย้ (Low Rise) โดยบริษทั ฯ จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนทําเลทีต่ งั ้ ตามแนว
สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS รวมถึง
ส่วนต่อขยายต่างๆ ที่กําลังพัฒนาอยู่ในปจั จุบนั นอกจากนี้ โครงการของบริษทั ฯ จะเป็ นโครงการราคาระดับกลาง
เฉลี่ยประมาณ 1 - 3 ล้านบาท ที่มกี ารออกแบบตามสโลแกนของบริษทั ฯ “ครบทุกฟงั ก์ชนั ่ คุม้ ทุกพืน้ ที่ (Smart
Design)” เพือ่ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และการใช้ชวี ติ ประจําวันของผูบ้ ริโภคได้อย่างครบถ้วน ทัง้ ในเรื่อง
ของรูปแบบของโครงการที่เป็ นเอกลักษณ์ การจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอย คุณภาพของการก่อสร้าง ความคุม้ ค่าต่อราคา และ
การบริการหลังการขาย เพื่อเป็ นการสร้างความไว้วางใจ และความประทับใจภายใต้ช่อื “Origin” ซึง่ จะทําให้บริษทั ฯ
สามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยังยื
่ น
กลยุทธ์ทางธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ
1) การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพื้นที่รอบนอก และพื้นที่
แถบนิคมอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญ
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บริษทั ฯ มีแผนการกระจายการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในหลายพืน้ ที่ท่มี ศี กั ยภาพ
ตามแนวสถานี ข นส่ง มวลชนระบบรางในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริม ณฑล เช่ น บริเ วณปากนํ้ า จัง หวัด
สมุ ท รปราการ บริเ วณถนน แคราย-รัต นาธิเ บศร์ บริเ วณถนนเกษตร - สะพานใหม่ บริเ วณถนนบางหว้า รัชดาภิเษก บริเวณถนนพรานนก - จรัญสนิทวงศ์ และบริเวณถนนลาดพร้าว - บางกะปิ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการทีพ่ กั อาศัยทีใ่ กล้แหล่งอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัวประเทศ
่
บริษทั ฯ จึงมีแผนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริเวณพืน้ ทีใ่ กล้กบั
นิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคม
อุตสาหกรรมปูเ่ จ้าสมิงพราย เป็ นต้น
2) การออกแบบโครงการทีม่ แี นวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Concept and Unique Design)
บริษัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ กับ การออกแบบโครงการเป็ น อย่า งมาก โดยทุ ก โครงการจะมีรูป แบบที่เ ป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีความโดดเด่น ทัง้ รูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชุด และพื้นที่ส่วนกลางของ
อาคาร โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์สงู สุดของพืน้ ทีใ่ ช้สอยในโครงการทัง้ หมด เช่น ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน เริม่ ต้น
ที่ขนาดประมาณ 23-35 ตร.ม. โดยสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว และแบ่งสัดส่วนได้เป็ นห้องนัง่ เล่น
ห้องนอน และห้องครัว นอกจากนี้ ห้องที่ได้รบั ความนิ ยมจากลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แ ก่ ห้องชุดแบบ 1 ห้อง
นอนพลัส โดยเป็ นห้องชุดขนาด 36 ตร.ม. แบ่งเป็ น 1 ห้องนอน และ 1 ห้องเอนกประสงค์ ซึ่งห้องเอนกประสงค์
ดังกล่าวนี้สามารถปรับเป็ นห้องทํางาน หรือห้องนอนเล็กได้ เป็ นต้น
3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยทีห่ ลากหลาย
บริษัทฯ มีเป้ าหมายระยะยาวในการเป็ นหนึ่ งในผู้นํ าทางด้า นพัฒ นาอสัง หาริมทรัพย์ท่อี ยู่อ าศัย ในทุก
ประเภท โดยไม่จํากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน้ แต่ยงั อาจพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่
อาศัยประเภทอื่นๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทุนดังกล่าว โดยพิจารณาจากความเป็ นไปได้ของ
โครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อ
ว่าการเปิ ดกว้างทางด้านผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายของบริษทั ฯ จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอื่น
นอกจากการเติบโตจากโครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองแล้ว บริษทั ฯ ยังประเมินโอกาสในการเข้าลงทุน
ในกิจการ หรือโครงการจากผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น เพื่อเพิม่ ความต่อเนื่อง และอัตราการรับรูร้ ายได้ของ
บริษทั ฯ ในอนาคต ทัง้ นี้ การเข้าลงทุนในกิจการ หรือโครงการจากผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นนัน้ จะสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถรับรูร้ ายได้ และกําไรได้เร็วขึน้ เป็ นต้น
1.2
1.2.1

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ประวัติความเป็ นมา

บริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จํากัดตามกฎหมายตัง้ แต่ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10.0
ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพื่อประกอบธุร กิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ทัง้ นี้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 10 ปี โดยทัง้ สองท่านเริม่ จากการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วสิ
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อพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ต่อมาในปี 2552 ครอบครัวจรูญเอกเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตัง้ บริษทั ฯ ขึน้ โดยเริม่ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of
London สุขุมวิท 109 ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 162 หน่ วย ตัง้ อยู่บนถนนสุขุมวิท 109
มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท ซึง่ ได้รบั การการตอบรับเป็ นอย่างดี และสามารถปิ ดการขายโครงการได้แล้ว
ทัง้ นี้ จากความสําเร็จดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง ทําให้มฐี านลูกค้าเพิม่
มากขึน้ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจําชื่อของบริษทั ฯ ในฐานะผูประกอบการชั
้
น้ นําในธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทีม่ กี ารออกแบบทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1.2.2

พัฒนาการที่สาํ คัญ
พัฒนาการทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี้

ปี 2552

 บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึ้นโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ นาง
อารดา จรูญเอก) ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2553

 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 10 ล้านบาทเป็ นจํานวน 20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 20 ล้านบาทเป็ นจํานวน 30 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 อย่างเป็ นทางการ
ซึ่งเป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ โดยเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้
จํานวน 162 หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างใน
เดือนมีนาคม 2554 และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555 และสามารถปิ ดการ
ขายโครงการได้แล้ว
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ปี 2554

 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 30 ล้านบาทเป็ นจํานวน 40 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 40 ล้านบาทเป็ น จํานวน 50 ล้านบาท
เมื่อ วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2554 เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น สํา หรับ การพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Kensington สุขุมวิท 107 อย่างเป็ นทางการ ซึ่ง
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 167 หน่ วย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 290 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างในเดือนเมษายน 2555 และแล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภาคม 2556
 บริษทั คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ก่อตัง้ ขึ้นโดยครอบครัว
จรูญเอก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจ ให้บริก ารที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพย์ บริก าร
จัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่
โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน้
 บริษัท ออริจ้ิน วัน จํ า กัด ก่ อ ตัง้ ขึ้น โดยครอบครัว จรูญ เอก เมื่อ วัน ที่ 21
กันยายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน จํานวน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109

ปี 2555

 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก จํานวน 50 ล้านบาทเป็ นจํานวน 200 ล้าน
บาท เมื่อ วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2555 เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น สํา หรับ การพัฒ นา
โครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 อย่างเป็ นทางการ ซึ่ง
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 157 หน่ วย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 330 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 และแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2556
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107 อย่างเป็ นทางการ ซึ่ง
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูงโครงการแรกของบริษทั ฯ และ
เป็ น หนึ่ ง ในโครงการคอนโดมิเ นี ย มที่สูง ที่สุ ด บนสุ ขุ ม วิท 107 สูง 25 ชัน้
จํานวน 276 หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 780 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างใน
เดือนมีนาคม 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558
 บริษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อ มในการเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยบริษัท ฯ ได้ซ้ือ หุ้น
ออริจ้นิ วัน ทัง้ หมด จากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถอื หุ้นรายอื่น ทัง้ นี้ ณ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ออริจน้ิ วัน จํานวน 3,999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 10 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจน้ิ วัน
 บริษทั ออริจ้นิ วัน จํากัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 1 ล้านบาทเป็ น
จํานวน 10 ล้านบาทเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก
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จากจํานวน 10 ล้านบาทเป็ นจํานวน 40 ล้านบาทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
เพือ่ เป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ปี 2556

 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจํานวน 200 ล้านบาทเป็ นจํานวน 300 ล้าน
บาท โดยเรียกชําระค่าหุน้ แล้ว จํานวน 225 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2556 เพือ่ เป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ The Knight I และ II สุขมุ วิท 107 อย่างเป็ น
ทางการ ซึง่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้ สิน้
125 หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 250 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 2
ปี 2556 และแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2557
 บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ B-Loft สุขุม วิท 109 อย่างเป็ นทางการ ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 171 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ
225 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างเดือนกันยายน 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 4 ปี 2557
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 อย่างเป็ นทางการ ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 202 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ
290 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างในเดือนมกราคม 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 1 ปี 2558
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Knightsbridge Sky River Ocean สุขุมวิท 27
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ อย่ า งเป็ นทางการ ซึ่ ง เป็ นหนึ่ งในโครงการ
คอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ สูง 32 ชัน้ จํานวน 460
หน่ วย มูลค่า โครงการประมาณ 1,430 ล้า นบาท คาดว่า จะเริ่ม ก่อสร้า งใน
ไตรมาส 4 ปี 2557 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559
 บริษทั ฯเปิ ดขายโครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1 อย่างเป็ นทางการ ซึ่ง
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้ สิน้ 318 หน่วย
มูลค่าโครงการประมาณ 670 ล้านบาท เริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2556
และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558
 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อ มในการเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยบริษัท ฯ ได้ซ้ือ หุ้น
คอนโด เอเจนซี่ ทัง้ หมดจากครอบครัวจรูญเอก และผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ทัง้ นี้ ณ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน คอนโด เอเจนซี่ จํานวน 99,998 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอ
เจนซี่

ปี 2557

 บริษัทฯ เปิ ด ขายโครงการ Tropicana เอราวัณ อย่างเป็ น ทางการ ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้ สิน้ 363 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ 680 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี
2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2559
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 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Villa Lasalle ถนนสุขมุ วิท 105 อย่างเป็ นทางการ
ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร รวมทัง้ สิน้ 353
หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 710 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตร
มาส 4 ปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย อย่างเป็ นทางการ
ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้ สิน้ 180
หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 380 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตร
มาส 1 ปี 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2559
 บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ The Cabana สําโรง อย่างเป็ นทางการ ซึ่งเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร รวมทัง้ สิน้ 719 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 2
ปี 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2559
 จากการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่
ประชุมได้มมี ติให้บริษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก จํานวน 300 ล้านบาทเป็ น
จํานวน 225 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธกี ารลดจํานวนหุน้ จากจํานวน 30 ล้านหุน้ เป็ นจํานวน
22.5 ล้า นหุ้น มูล ค่า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 10 บาท และเรีย กชํา ระค่า หุ้น แล้ว ทัง้
จํา นวน และบริษัทฯ ได้จ ดทะเบีย นลดทุน แล้ว เสร็จ เมื่อวัน ที่ 14 สิงหาคม
2557
 จากการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อ วัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2557 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดําเนินการ ดังนี้
– จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ภายใต้ช่อื บริษทั ออริจน้ิ
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
– เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.5 บาท
– เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจํานวน 76.6 ล้านบาท จากทุนจด
ทะเบีย นเดิม จํา นวน 225 ล้า นบาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่จํา นวน
301.6 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 603.2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 0.5 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 150.0 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้แ ก่ป ระชาชนเป็ น ครัง้ แรก และจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น
จํานวน 3.2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
(ESOP Warrant)
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แผนภาพแสดงวันทีเ่ ปิ ดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็ นทางการ
1.3

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ฯ นัน้ ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนาง
อารดา จรูญเอก) และผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ถือหุน้ ในออริจน้ิ วัน และ คอนโด เอเจนซี่ ในสัดส่วนรวมร้อยละ 100 และร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจน้ิ วัน และ คอนโด เอเจนซี่ ตามลําดับ ทัง้ นี้ ครอบครัวจรูญเอกเป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ และมีอํานาจควบคุมการดํา เนิ นงานของทัง้ ออริจ้นิ วัน และ คอนโด เอเจนซี่ ดังนัน้ จึงได้ทําการการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม บริษัทฯ เพื่อให้โ ครงสร้างการถือหุ้น มีค วามโปร่งใส และลดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ครอบครัวจรูญเอก ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุน้
ของกลุม่ บริษทั ฯ สรุปดังนี้
 การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของ ออริจน้ิ วัน
เดิมออริจน้ิ วัน ถือหุน้ โดยนางอารดา จรญเอก ในสัดส่วนร้อยละ 90 และผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ในสัดส่วนร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของออริจน้ิ วัน เนื่องจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของออริจ้นิ วัน ดังนัน้ เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างออริจ้นิ วัน
และบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้เข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของออริจน้ิ วัน จากนางอารดา จรูญเอก และผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
จํานวน 2 คน รวมเป็ นจํานวน 99,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจน้ิ วัน เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และภายหลังการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ ออริจน้ิ วัน จึงมีฐานะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ออริจน้ิ วัน ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจน้ิ วัน (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 14.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ฯ
เพือ่ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของ คอนโด เอเจนซี่
เดิมคอนโด เอเจนซี่ ถือหุน้ โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เป็ น
หลัก ในสัดส่วนร้อยละ 86 และผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ในสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอ
เจนซี่ เนื่องจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของคอนโด
เอเจนซี่ ดังนัน้ เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคอนโด เอเจนซี่ และบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้
เข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของคอนโด เอเจนซี่ จากครอบครัวจรูญเอก และผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจํานวน 5 คน รวมเป็ น
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จํานวน 99,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2556 และภายหลังการปรับโครงสร้างเสร็จสิน้ คอนโด เอเจนซี่ จึงมีฐานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ถือหุน้ คอนโด เอเจนซี่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่ (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 14.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ฯ
เพือ่ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ

1.4

โครงสร้างของกลุม่ บริษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ สรุปได้ดงั นี้

ครอบครัวจรูญเอก

90%
บริษทั ออริจิ้น วัน จํากัด*

หมายเหตุ

100%
บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
("บริษทั ฯ“)

86%
บริษทั คอนโด เอเจนซี่
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด**

*ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจํานวน 2 ราย ถือหุน้ รวมร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็ น
(1) นางสาวพีระนุ ช จูบริรกั ษ์ จํานวน 5,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวสิตา อัครพลกุล จํานวน 5,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน
** ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจํานวน 5 ราย ถือหุน้ รวมร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็ น
(1) นางสาวพีระนุ ช จูบริรกั ษ์ จํานวน 4,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวสิตา อัครพลกุล จํานวน 4,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน
(3) นางสาวพัชรนันท์ อึง้ อําพันวงศ์ จํานวน 2,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน
(4) นางสาวศศิธร พานนท์ จํานวน 2,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน
(5) นายธนวัฒน์ เปิงขุนทด จํานวน 2,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน

โครงสร้างของกลุม่ บริษทั ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ สรุปได้ดงั นี้
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บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ ”)

100%

บริษทั ออริจิ้น วัน จํากัด

100%

บริษทั คอนโด เอเจนซี่
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด

ทัง้ นี้ รายละเอียดของบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีดงั นี้
บริ ษทั ออริ จิ้น วัน จํากัด ("ออริ จิ้น วัน")
ออริจน้ิ วัน จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2554 ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ล้านบาท
มีสาํ นักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 496 หมูท่ ่ี 9 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจน้ิ วัน
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบราง ปจั จุบนั ออริจน้ิ วัน
มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาภายใต้ช่อื โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 ตัง้ อยูบ่ นถนนสุขมุ วิทซอย 109 ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ออริจน้ิ วัน จํานวน 3,999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จํานวนทุนจดทะเบียนของออริจน้ิ วัน
บริ ษทั คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ("คอนโด เอเจนซี่")
คอนโด เอเจนซี่ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้าน
บาท มีสาํ นักงานตัง้ อยู่เลขที่ 1899/22 หมู่ท่ี 7 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
คอนโด เอเจนซี่ ดําเนินธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และ
บริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุด โดย คอนโด เอเจนซี่ จะให้บริการดังกล่าวเฉพาะโครงการทีบ่ ริษทั
ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน คอนโด เอเจนซี่ จํานวน 99,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี่
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