บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหา
ั นาเท่านัน้ ทัง้ นี้
ผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดแก่โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
บริษทั ฯ ได้เน้นถึงการพัฒนาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในที่ม ี
เอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุด รวมถึงการเลือกใช้
วัสดุทม่ี คี ุณภาพสูงคุม้ ค่าต่อราคาตามสโลแกนของบริษทั ฯ “ครบทุกฟงั ก์ชนั ่ คุม้ ทุกพืน้ ที่ (Smart Design)” และการ
บริการหลังการขาย
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทัง้ รูปแบบอาคาร
สูง (High Rise) และอาคารเตีย้ (Low Rise) โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มีราคาขายประมาณ 1- 3 ล้านบาท
ซึง่ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยเริม่ ทํางาน (First Jobber) กลุ่มลูกค้าทีต่ อ้ งการเปลีย่ นจากการ
เช่าทีพ่ กั อาศัยเป็ นซือ้ ทีพ่ กั อาศัย ทีม่ ชี ่วงอายุ 21-35 ปี กลุ่มลูกค้าท้องถิน่ (Local Demand) ทีม่ คี วามต้องการขยาย
ครอบครัว กลุ่มลูกค้าที่มองหาทีพ่ กั อาศัยให้กบั ลูกหลานทีอ่ ยู่ในวัยเรียน และกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพื่อรองรับการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทัง้ นี้ โครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษทั ฯ ได้แก่ โครงการ Sense
of London สุขุมวิท 109 ซึง่ เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 162 หน่วย ตัง้ อยูบ่ นซอยสุขมุ วิท 109
มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท และบริษทั ฯ สามารถปิดการขายโครงการดังกล่าวได้แล้ว
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีโครงการที่จะสามารถรับรู้ร ายได้ทงั ้ หมดจํานวน 19 โครงการ
แบ่งเป็ น 1) โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
870 ล้านบาท 2) โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา จํานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,265 ล้านบาท
และ 3) โครงการในอนาคต จํานวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,215 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
2) ธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ั ชี 2554 2555 2556 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สามารถ
รายได้รวมของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
จําแนกตามกลุม่ ธุรกิจ ได้ดงั ต่อไปนี้
ร้อยละการ
ถือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ

งบการเงิ นเฉพาะ

งบการเงิ นรวม
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
ปี บัญชี 2556
วันที่ 30 กันยายน 2556
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
412,701.7
98.53
230,588.4
98.51

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557
พันบาท
ร้อยละ
292,629.0
98.75

ประเภทรายได้

ดําเนิ นการ
โดย

รายได้จากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้บริการที่
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์**
รายได้อ่นื ***

บริษทั ฯ และ
ออริจน้ิ วัน
คอนโด เอ
เจนซี่

100.00

-

ร้อยละ
-

พันบาท
190,844.9

ร้อยละ
99.17

100.00

-

-

259.4

0.13

926.4

0.22

585.0

0.25

2,002.0

0.68

บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

100.00

44.2

100.00

1,337.9

0.70

5,226.4

1.25

2,898.5

1.24

1,687.5

0.57

44.2
100.00
192,442.2
100.00
418,854.4
100.00
234,071.9
100.00
296,318.5
* ในปี 2554 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในปีดงั กล่าว คอนโด เอเจนซี่ และ ออริจน้ิ วัน ยังไม่มรี ายได้จากธุรกิจหลักซึง่ ไม่ได้มนี ยั สําคัญต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ
** รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารนิตบิ ุคคล รายได้คา่ บริการทําความสะอาดนิตบิ ุคคล เป็ นหลัก
*** รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นหลัก
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

100.00

ปี บัญชี 2554*
พันบาท

ปี บัญชี 2555

รายได้รวม
หมายเหตุ:

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 1

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ

2.1.1 ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็ นส่วนใหญ่ ภายใต้การดําเนินงานของบริษทั ฯ
และออริจ้นิ วัน อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั ออริจ้นิ วัน มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพียงโครงการเดียว คือ
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 และบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมด
กลุ่มบริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 190.8 ล้านบาท 412.7 ล้านบาท และ 292.6 ล้าน
บาท สําหรับปี 2555 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ ยัง
ไม่ได้เริม่ รับรูร้ ายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ นี้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ตามลักษณะรูปแบบของ
โครงการ และกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดกลยุทธ์ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

Luxury Residence
Boutique Living
Modern Habitat
Eco Green Resort

รายละเอียดของโครงการแต่ละประเภท เป็ นดังนี้
(1)

Luxury Residence
กลุม่ โครงการคอนโดมิเนียมประเภทตึกสูง ทีม่ แี นวคิดผสมผสานการออกแบบ และการ
แนวคิ ด:
ตกแต่งภายในแบบเรียบหรู สง่างาม และมีมนต์เสน่หจ์ ากการรังสรรค์งานสถาปตั ยกรรม
ด้วยความพิถพี ถิ นั
จึงทําให้ผอู้ ยูอ่ าศัยสามารถสัมผัสกับการใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบหรูทา่ มกลาง
กลิน่ อายความงดงามของสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย
ทัง้ นี้ โครงการประเภท Luxury Residence จะอยูภ่ ายใต้กลุ่มโครงการชื่อ Knightsbridge
และ The Knight ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ และอยูร่ ะหว่างการขาย
จํานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 250 ล้านบาท และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพัฒนา จํานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,210 ล้านบาท

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 2

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ สามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Luxury Residence ได้ดงั นี้
1.1

โครงการ The Knight I สุขมุ วิท 107

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 107 ซอยแบริง่ 1 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 167 ตารางวา
ประมาณ 2,078 ตารางเมตร
67,700 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 107 ห่างจาก
ปากซอยประมาณ 600 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ
800 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมกับการตกแต่งภายในแบบความ
มีชวี ติ ชีวาด้วยงานภาพวาดศิลปะ ในบรรยากาศทีเ่ รียบหรู สงบเงียบแต่แฝง
ไว้ซง่ึ ความสนุกสนาน
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 3

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

1.2

ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 70 หน่วย
พนักงานบริษทั ผูซ้ ง่ึ เริม่ ประสบความสําเร็จทีม่ รี ายได้ตงั ้ แต่ 30,000 ถึง 40,000
บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 136 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2556 และแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2557
ตัง้ แต่กุมภาพันธ์ 2556
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 93 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
เริม่ โอนกรรมสิทธิตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม 2557 มียอดโอนแล้วจํานวน 39 หน่ วย
คิดเป็ นร้อยละ 57 ของมูลค่าโครงการ

โครงการ The Knight II สุขมุ วิท 107

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 107 ซอยแบริง่ 1 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 145 ตารางวา
ประมาณ 1,701 ตารางเมตร
66,800 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 107 ห่างจาก
ปากซอยประมาณ 600 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ
800 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 4

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- มีสระว่ายนํ้า Active Jet Pool
- อยูใ่ กล้แหล่งร้านค้าสะดวกซือ้ และเดินทางสะดวกโดยสามารถใช้ถนนแบริง่
และถนนลาซาลเป็ นทางเข้า-ออก
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมกับการตกแต่งภายในแบบความ
มีชวี ติ ชีวาด้วยงานภาพวาดศิลปะ ในบรรยากาศทีเ่ รียบหรู สงบเงียบแต่แฝง
ไว้ซง่ึ ความสนุกสนาน
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 55 หน่วย
พนักงานบริษทั ผูซ้ ง่ึ เริม่ ประสบความสําเร็จทีม่ รี ายได้ตงั ้ แต่ 30,000 ถึง 40,000
บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 114 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2556 และแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2557
ตัง้ แต่กุมภาพันธ์ 2556
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
เริม่ โอนกรรมสิทธิตงั ้ แต่เดือนกรกฎาคม 2557 มียอดโอนแล้วจํานวน 38
หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 66 ของมูลค่าโครงการ

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 5

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

1.3

โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 107 ซอยแบริง่ 6 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 556 ตารางวา
ประมาณ 9,675 ตารางเมตร
79,900 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 25 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 107 ห่างจาก
ปากซอยประมาณ 300 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 400 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมผสานกับการตกแต่งภายในแบบ
สถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ในสไตล์หรูหราตามแบบฉบับทีอ่ ยูอ่ าศัยย่าน
Knightsbridge ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- สิง่ อํานวยความสะดวกส่วนกลาง ได้แก่ สวน สระว่ายนํ้า ฟิตเนสบริเวณชัน้
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 6

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
1.4

25 ของโครงการ ทําให้สามารถชมวิวของกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรปราการ
- ควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบ Key Card ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และ
ระบบความรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 276 หน่วย
กลุม่ คนรุน่ ใหม่ทก่ี าํ ลังจะมีครอบครัวซึง่ มีรายได้ตงั ้ แต่ 40,000 ถึง 60,000 บาท
ขึน้ ไปต่อเดือน และเจ้าของธุรกิจ
ประมาณ 780 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างเดือนมีนาคม 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558
ตัง้ แต่สงิ หาคม 2555
ยอดขายทีท่ ําสัญญาแล้วร้อยละ 93 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2558

Knightsbridge Sky River Ocean

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขุมวิท 27 สถานีรถไฟฟ้า BTS สมุทรปราการ (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี
2559)
ประมาณ 760 ตารางวา
ประมาณ 16,534 ตารางเมตร
85,900 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียมสูง 32 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากสถานีรถไฟฟ้า BTS
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 7

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
(2)

Boutique Living
แนวคิ ด:

สมุทรปราการ ประมาณ 200 เมตร ริมถนนสุขมุ วิท และวิวโค้งแม่น้ํา
เจ้าพระยา ซึง่ เป็ นจุดบรรจบของท้องฟ้า แม่น้ํา และมหาสมุทร
- อาคารคอนโดมิเนียมขนาด 32 ชัน้ ซึง่ เป็ นอาคารคอนโดมิเนียมทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ
- ประสบการณ์การพักผ่อนบนจุดสูงสุดของจังหวัดสมุทรปราการ ทีท่ ุกวันของ
การใช้ชวี ติ คือวันพักผ่อนกับวิวโค้งแม่น้ําเจ้าพระยา และวิวมหาสมุทรแบบ
พาโนรามา (Panorama View)
- พืน้ ทีส่ ว่ นกลางลอยฟ้าเหนือระดับกว่า 1,300 ตารางเมตร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 460 หน่วย
กลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการทีม่ ภี ูมลิ ําเนาอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มนัก
ธุรกิจทีต่ อ้ งการมีบา้ นหลังทีส่ องเพื่อการพักผ่อน ซึ่งมีรายได้ตงั ้ แต่ 40,000 ถึง
60,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 1,430 ล้านบาท
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี
2559
ตัง้ แต่สงิ หาคม 2556
ยอดขายทีท่ ําสัญญาแล้วร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2559

กลุม่ โครงการคอนโดมิเนียมทีม่ แี รงบันดาลใจในการออกแบบจากสถานทีส่ าํ คัญต่างๆ
ทัวโลก
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมืองทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว และมีประวัตคิ วามเป็ นมาอัน
ยาวนาน ทําให้เกิดที่พกั อาศัยที่มรี ปู แบบเป็ นเอกลักษณ์ และการตกแต่งภายในที่
ผสมผสานให้เหมาะกับการดําเนินชีวติ ของคนไทย ทําให้การดําเนินชีวติ ในทุกๆ วัน
เหมือนการได้ท่องเที่ยวท่ามกลางกลิน่ อายความงดงามของสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย
แบบวินเทจ
ทัง้ นี้ โครงการประเภท Boutique Living จะอยู่ภายใต้กลุ่มโครงการชื่อ Sense of
London Kensington Notting Hill และ Villa Lasalle โดยแบ่งเป็ นโครงการทีป่ ิ ด
โครงการแล้วจํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 198 ล้านบาท มีโครงการที่พฒ
ั นา
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
620 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จํานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 1,090 ล้านบาท

ทัง้ นี้ สามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Boutique Living ได้ดงั นี้

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 8

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2.1

โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

สุขมุ วิท 109 ซอยสันติคาม 4 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 368 ตารางวา
ประมาณ 4,816 ตารางเมตร
41,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมด)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 109 ห่างจาก
ปากซอยประมาณ 400 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 900 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการในสไตล์โมเดิรน์ วินเทจ ผนวกกับกลิน่ อายมนต์เสน่ห์
ของ ลอนดอน มหานครทีใ่ หญ่โตทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของโลก
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 162 หน่วย
กลุม่ คนวัยทํางานหรือกลุม่ ลูกค้าทัวไปที
่ ช่ ่นื ชอบการออกแบบทีม่ คี วามเป็ น
เอกลักษณ์ทม่ี รี ายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 9

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
2.2

ประมาณ 198 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2554 และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2555
ตัง้ แต่สงิ หาคม 2553 และปจั จุบนั ปิ ดการขายโครงการแล้ว
ปิดการขายและขายหมดทัง้ โครงการแล้ว
ร้อยละ 100

โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

สุขมุ วิท 107 - สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 381 ตารางวา
ประมาณ 5,655 ตารางเมตร
51,900 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 107 ห่างจาก
ปากซอยประมาณ 800 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 950 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 10

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

2.3

บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการเป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั บวกกับเสน่หข์ องงาน
ไม้เซาะร่อง โทนสีน้ําพาสเทล และรูปแบบการตกแต่งทีน่ ่าหลงใหลแห่งย่าน
High Street Kensington ประเทศอังกฤษ มาประยุกต์ให้เข้ากับการตกแต่ง
ห้อง และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของอาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 167 หน่วย
กลุม่ คนวัยทํางานหรือกลุม่ ลูกค้าทัวไปที
่ ช่ ่นื ชอบการออกแบบทีม่ คี วามเป็ น
เอกลักษณ์ทม่ี รี ายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 290 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนเมษายน 2555 และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2556
ตัง้ แต่สงิ หาคม 2554
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 คงเหลือห้องทีร่ อขายจํานวน 14 ห้อง
เริม่ โอนกรรมสิทธิตงั ้ แต่เดือนพฤษภาคม 2556 มียอดโอนแล้วจํานวน 151
หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 89 ของมูลค่าโครงการ

โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย

สุขมุ วิท 107 - สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 383 ตารางวา
ประมาณ 5,525 ตารางเมตร
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 11

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

62,000 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 107 ห่างจาก
ปากซอยประมาณ 700 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 900 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการเป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมีเสน่ห์
ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติค ตามแบบฉบับ
ย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีน่ ่าหลงใหล และมีระดับของย่าน Notting Hill มาประยุกต์
ให้เข้ากับการตกแต่งห้องและพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของอาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 157 หน่วย
กลุม่ คนวัยทํางานหรือกลุม่ ลูกค้าทัวไปที
่ ช่ ่นื ชอบการออกแบบทีม่ คี วามเป็ น
เอกลักษณ์ทม่ี รี ายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 330 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556
ตัง้ แต่มกราคม 2555
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 คงเหลือห้องทีร่ อขายจํานวน 20 ห้อง
เริ่ม โอนกรรมสิท ธิต งั ้ แต่ เ ดือ นกัน ยายน 2556 มีย อดโอนแล้ว จํา นวน 134
หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 87 ของมูลค่าโครงการ

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 12

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2.4

โครงการ Villa LaSalle สุขมุ วิท 105

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย

ถนนสุขมุ วิท 105 ลาซาล 18 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 963 ตารางวา
ประมาณ 10,651 ตารางเมตร
68,800 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 115 (ซอย
ลาซาล18) และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่ ประมาณ 850 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการ ได้แรงบันดาลใจแห่งศิลปะจากมหานครปารีส
สร้างสรรค์การอยูอ่ าศัยอันสง่างามด้วยดีไซน์ทห่ี รูหรา ทันสมัย ภายใต้
แนวคิด Modern French – Luxury Living ทีส่ ดุ ของการพักอาศัยทีเ่ รียบหรู
ในสไตล์ฝรังเศส
่
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 353 หน่วย
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 13

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
2.5

กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปที
่
่ช่นื ชอบการออกแบบที่มคี วามเป็ น
เอกลักษณ์ทม่ี รี ายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 710 ล้านบาท
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี
2558
ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2557
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 63 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิ ์ได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2558

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ติดถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 16 สถานีรถไฟฟ้า BTS กระทรวงสาธารณสุข
ประมาณ 444 ตารางวา
ประมาณ 5,568 ตารางเมตร
65,800 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูต่ ดิ ถนนติวานนท์ (ซอยติวานนท์
16) และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 500
เมตร
- ใกล้ศนู ย์ราชการเมืองนนทบุร ี และกระทรวงสาธารณสุข
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 14

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

(3)

Modern Habitat
แนวคิ ด:

ติดถนนติวานนท์ ใกล้แยกแคราย(งามวงศ์วาน-ติวานนท์)
- และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
- +ทางพิเศษศรีรชั
- การออกแบบโครงการเป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมีเสน่ห์
ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติค ตามแบบฉบับ
ย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีน่ ่าหลงใหล และมีระดับย่าน Notting Hill มาประยุกต์ให้เข้า
กับการตกแต่งห้องและพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของอาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 180 หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปที
่
่ช่นื ชอบการออกแบบที่มคี วามเป็ น
เอกลักษณ์ทม่ี รี ายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 380 ล้านบาท
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี
2559
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2557
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 12 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2559

กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมทีม่ แี นวคิดของคนรุน่ ใหม่ซ่งึ มีความคิดไม่เหมือนใคร ทัง้
ทางด้า นภาพลัก ษณ์ ท างสัง คม และการดํา เนิ น ชีวิต ประจํา วัน เพื่อ หนี จ ากความ
ซํ้า ซากจํา เจ และกรอบทางสัง คม ทัง้ นี้ โครงการประเภท Modern
Habitat
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทีส่ มั ผัสได้ถงึ ความทันสมัยซึ่งเข้ากับดําเนินชีวติ ของคน
รุน่ ใหม่ทพ่ี ร้อมจะเปิ ดรับสิง่ ใหม่เสมอ ด้วยแรงบันดาลใจจากแนวความคิดนี้ได้กลาย
มาเป็ นคอนโดมิเนียมสุดโมเดิร์น ผสมผสานเทคนิคทางสภาปตั ยกรรมที่สะท้อนถึง
เสน่หข์ องผูพ้ กั อาศัยแบบคนรุน่ ใหม่
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาทัง้ หมด 3 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 1,185 ล้านบาท

ทัง้ นี้ สามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Modern Habitat ได้ดงั นี้

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 15

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

3.1

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109* (ดําเนินการโดย ออริจน้ิ วัน)

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 109 สันติคาม 12 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ประมาณ 360 ตารางวา
ประมาณ 4,981 ตารางเมตร
43,700 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 109 ห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการในการนําโครงสร้างหลักของตัวอาคารผนังปูนเปลือย
พืน้ ปูนขัดมันทีไ่ ม่มกี ารปรุงแต่งเป็ นเสน่หใ์ นการตกแต่งพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และ
เน้นเรือ่ งฟงั ก์ชนั ่ การใช้งานภายในห้องชุดอย่างลงตัว สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั การตกแต่งห้องและสร้างบรรยากาศทีอ่ ยูอ่ าศัยที่ แฝงไปด้วย
กลิน่ อายของความเป็ นนิวยอร์ค - ลอฟท์
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 16

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
3.2

- ห้องสมุดส่วนตัว และห้องอ่านหนังสือส่วนกลาง
- บริการรถรับส่งระหว่างโครงการ และสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 171 หน่วย
กลุม่ ลูกค้าวัยรุน่ หรือวัยเริม่ ต้นของชีวติ การทํางาน (First Jobber) ทีต่ อ้ งการที่
พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า มีรายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อ
เดือน
ประมาณ 225 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนกันยายน 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี
2557
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2556
ยอดขายทีท่ ําสัญญาแล้วร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2557

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115
ประมาณ 407 ตารางวา
ประมาณ 5,995 ตารางเมตร
45,700 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 115 ห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปเู่ จ้าสมิงพราย ประมาณ 400 เมตร
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 17

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
ถนนเทพารักษ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพลี – พระราม2
- ตัง้ อยูใ่ กล้กบั Big C Supermarket สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย ซึง่ ตัง้ อยูต่ น้ ซอย
สุขมุ วิท 115
- การออกแบบโครงการทีน่ ําโครงสร้างหลักของตัวอาคารผนังปูนเปลือย
และพืน้ ปูนขัดมันทีไ่ ม่มกี ารปรุงแต่ง มาเป็ นเสน่หใ์ นการตกแต่งพืน้ ที่
ส่วนกลาง โดยเน้นเรือ่ งฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานภายในห้องชุดทีม่ คี วามลงตัว
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การตกแต่งห้อง และสร้างบรรยากาศทีอ่ ยู่
อาศัยทีแ่ ฝงไปด้วยกลิน่ อายของความเป็ นลอฟท์
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 202 หน่วย
กลุ่มลูกค้าวัยรุน่ หรือวัยเริม่ ต้นของชีวติ การทํางาน (First Jobber) ทีต่ อ้ งการ
ที่พกั อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า มีรายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึ้นไป
ต่อเดือน
ประมาณ 290 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนมกราคม 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี
2558
ตัง้ แต่มถิ ุนายน 2556
ยอดขายทีท่ าํ สัญญาแล้วร้อยละ 66 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2558

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 18

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

3.3

โครงการ B-Republic สุขมุ วิท 101/1

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 101/1 สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี
ประมาณ 869 ตารางวา
ประมาณ 9,448 ตารางเมตร
69,400 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูใ่ นถนนสุขมุ วิท 101/1 ห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
- การออกแบบโครงการสไตส์ Modern Scandinavian รูปแบบการตกแต่งที่
เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่อนความหรูหราไว้ในรายละเอียด ผสาน
ความคลาสสิคทีใ่ ช้งานได้จริง และครบทุกฟงั ชัน่
- สิง่ อํานวยความสะดวกตอบรับไลฟ์สไตส์ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางกว่า 1,100 ตร.ม.
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 19

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
(4)

ได้แก่ Business Center, Game Room, Chill Out Terrace, Library,
Fitness, Stream Room, Swimming Pool, Sky Yoga
- บริการรถรับส่งระหว่างโครงการ และสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าชัน้ นํ า เช่น ซีคอนสแควร์ พาราไดซ์ปาร์ค เซ็นทรัล
บางนา ปิยรมย์สปอร์ตคลับ และ Bangkok Mall
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 318 หน่วย (อาคาร A จํานวน 166 หน่วย / อาคาร B
จํานวน 152 หน่วย)
กลุม่ ลูกค้าวัยรุน่ หรือวัยเริม่ ต้นของชีวติ การทํางาน (First Jobber) ทีต่ อ้ งการที่
พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า มีรายได้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 35,000 บาทขึน้ ไปต่อ
เดือน
ประมาณ 670 ล้านบาท
เริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี
2558
ตัง้ แต่ตุลาคม 2556
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 59 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2558

Eco Green Resort
เนื่องจาก ประเทศไทย ณ ปจั จุบนั มีพน้ื ทีซ่ ง่ึ ถูกพัฒนาเป็ นพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมจํานวนมาก
แนวคิ ด:
อีกทัง้ ยังเกิดการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัวประเทศ
่
ส่งผลให้เกิดแหล่งงาน
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ พร้อมกับการจ้างงานเพิม่ มากขึน้ จากสภาพแวดล้อมการพัฒนาดังกล่าว
บริษทั ฯ จึงได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการที่พกั อาศัยที่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมที่ม ี
คุณภาพ พร้อมกับให้ความรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนภายหลังการเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน
บริษทั ฯ จึงออกแบบโครงการประเภท Eco Green Resort ที่มเี อกลักษณ์ดว้ ยพืน้ ที่ส ี
เขียวเพือ่ ให้ผพู้ กั อาศัยรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้คดั สรรวัสดุ
ที่ ม ี คุ ณ ภาพ และเป็ นมิ ต รกั บ ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การเลื อ กใช้
เครือ่ งปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึง่ สามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 40 เป็ นต้น
ทัง้ นี้ โครงการประเภท Eco Green Resort จะอยูภ่ ายใต้กลุ่มโครงการชื่อ Tropicana
และ The Cabana ซึ่งปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทัง้ หมด 2
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,780 ล้านบาท
ทัง้ นี้ สามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Eco Green Resort ได้ดงั นี้

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 20

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

4.1

โครงการ Tropicana เอราวัณ

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนทางรถไฟสายเก่า สถานีรถไฟฟ้า BTS เอราวัณ (สถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายแบริง่ - บางปู)
ประมาณ 897 ตารางวา
ประมาณ 11,018 ตารางเมตร
59,700 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูบ่ นถนนสุขมุ วิท ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS เอราวัณ ประมาณ 500 เมตร
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
ถนนเทพารักษ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพลี – พระราม2
- โครงการทีม่ เี อกลักษณ์ดว้ ยพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ ให้ผพู้ กั อาศัยรูส้ กึ ถึงการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคัดสรรควัสดุมคี ุณภาพ และ
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 21

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์
4.2

เป็ นมิตรกับธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
- เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดที งั ้ โครงการ ซึ่ง
สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ 40
- สีทาภายนอกอาคารแบบสะท้อนความร้อนช่วยลดอุณหภูมสิ ะสมภายใน
อาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 363 หน่ วย (อาคาร A 197 หน่ วย / อาคาร B 166
หน่วย)
พนักงานโรงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีม่ รี ายได้ตงั ้ แต่ 17,000 ถึง 30,000 บาท
ขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 680 ล้านบาท
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี
2559
ตัง้ แต่มถิ ุนายน 2557
ยอดขายที่ทําสัญญาแล้วร้อยละ 41 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2559

โครงการ The Cabana สําโรง

ทีต่ งั ้ โครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตร

ถนนทางรถไฟสายเก่า
ประมาณ 1,554 ตารางวา
ประมาณ 19,863 ตารางเมตร
48,500 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลีย่ ของห้องชุดทีข่ ายแล้วทัง้ หมดถึงวันที่
30 กันยายน 2557)
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รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ์

คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จํานวน 3 อาคาร
- ทําเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยูบ่ นถนนสุขมุ วิท ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS สําโรง
- ทําเลทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
ถนนเทพารักษ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
และทางด่วนทีส่ าํ คัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูม ิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุร ี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพลี – พระราม2
- โครงการทีพ่ กั อาศัยทีม่ เี อกลักษณ์ดว้ ยสไตล์ Modern Resort เพือ่ ให้ผพู้ กั
อาศัยรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง พร้อมการตกแต่งภายในสไตล์เรียบ
หรู
- พืน้ ทีส่ ว่ นกลางครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีบ่ ริเวณ ชัน้ 1 และชัน้ ดาดฟ้า พร้อมทัง้
พืน้ ทีส่ ว่ นตัวสําหรับการพักผ่อนบริเวณชัน้ ดาดฟ้าของโครงการ
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 719 หน่ วย (อาคาร A 254 หน่ วย / อาคาร B 203
หน่วย / อาคาร C 262 หน่วย )
กลุ่ม ลูก ค้า ท้องถิ่น ซึ่งต้อ งการเปลี่ย นจากการเช่า ที่อยู่อาศัย มาเป็ น ซื้อที่อ ยู่
อาศัย และกลุ่มพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีม่ รี ายได้ตงั ้ แต่ 17,000
ถึง 30,000 บาทขึน้ ไปต่อเดือน
ประมาณ 1,100 ล้านบาท
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี
2559
ตัง้ แต่กนั ยายน 2557
ยอดขายทีท่ าํ สัญญาแล้วร้อยละ 8 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
คาดว่าจะสามารถเริม่ โอนกรรมสิทธิได้ตงั ้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2559
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สถานะการก่อสร้าง การขาย และการโอนกรรมสิทธิ ์ของโครงการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปได้ดงั นี้

โครงการ

โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hil
สุขมุ วิท 107l
โครงการ The Knight I
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight II
สุขมุ วิท 107
โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
109
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
115
โครงการ Knightsbridge
Sky River Ocean
โครงการ B-Republic
สุขมุ วิท 101/1
โครงการ Tropicana
เอราวัณ
โครงการ Villa Lasalle
สุขมุ วิท 105
โครงการ Notting Hill ติ

พื้นที่
โครงการ
(ไร่-งานตร.วา)

การก่อสร้าง
พื้นที่ขาย
(ตร.
เมตร)

เดือน/ปี ที่
เริ่ มก่อสร้าง

การโอนกรรมสิ ทธิ์

การขาย

เดือน/ปี ที่
ก่อสร้างเสร็จ
หรือคาดว่า
จะแล้วเสร็จ

ร้อยละความ
คืบหน้ า
ก่อสร้าง

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

ร้อยละ
ความ
คืบหน้ า
การขาย

จํานวนห้องทัง้ หมด

จํานวนห้องที่ขาย
แล้ว

จํานวนห้องคงเหลือ
รอขาย

เดือน/ปี ที่โอน
กรรมสิ ทธิ์
หรือคาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ์

จํานวนห้องที่โอน
กรรมสิ ทธิ์ แล้ว

จํานวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิ ทธิ์

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

0-3-68.0

4,815.6

มีนาคม 2554

เมษายน 2555

100.00

162

198.7

162

198.7

-

-

100.00

เมษายน 2555

162

198.7

-

-

0-3-81.0

5,655.4

เมษายน 2555

100.00

167

290.0

153

261.1

14

28.9

90.03

256.7

2

4.3

5,524.5

100.00

157

330.0

137

295.4

20

34.6

89.52

134

287.7

3

7.7

0-1-67.0

2,077.7

100.00

70

136.0

62

126.0

8

10.0

92.64

สิงหาคม 2557

39

77.9

23

48.1

0-1-45.3

1,701.0

100.00

55

114.0

43

85.9

12

28.1

75.34

75.2

5

10.7

9,674.5

78.13

276

780.0

260

721.8

16

58.2

92.54

-

-

260

721.8

0-3-60.0

4,981.0

83.84

171

225.0

125

157.3

46

67.7

69.92

กรกฎาคม
2557
ไตรมาส 1
2558
ธันวาคม 2557

38

1-1-56.0

กันยายน
2555
พฤษภาคม
2556
พฤษภาคม
2556
มีนาคม 2556

พฤษภาคม
2556
กันยายน 2556

151

0-3-83.0

-

-

125

157.3

1-0-07

5,995.0

58.95

202

290.0

147

191.7

55

98.3

66.09

-

147

191.7

16,533.5

9.34

460

1,430.0

417

1,287.8

43

142.2

90.05

-

-

417

1,287.8

2-0-69.0

9,448.3

66.34

318

670.0

190

395.8

128

274.2

59.08

-

-

190

395.8

2-0-96.9

11,018.4

-

363

680.0

160

278.4

203

401.6

40.95

-

-

160

278.4

2-1-63

10,650.8

-

353

710.0

210

447.4

143

262.6

63.02

-

-

210

447.4

1-1-43.5

5,568.2

-

180

380.0

23

45.7

157

334.3

12.03

ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 1
2559
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 1

-

1-3-60.0

พฤษภาคม
2556
กันยายน
2556
สิงหาคม
2557
กรกฎาคม
2557
มกราคม
2558
ธันวาคม
2557
ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 1
2559
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 1

-

-

23

45.7

กันยายน
2556
มกราคม
2557
ไตรมาส 4
2557
พฤศจิกายน
2556
ไตรมาส 4
2557
ไตรมาส 4
2557
ไตรมาส 1
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โครงการ

พื้นที่
โครงการ
(ไร่-งานตร.วา)

วานนท์-แคราย
โครงการ The Cabana
3-3-54
สําโรง
รวม
แหล่งทีม่ า: ข้อมูลบริษทั ฯ

การก่อสร้าง
พื้นที่ขาย
(ตร.
เมตร)

19,863.0

เดือน/ปี ที่
เริ่ มก่อสร้าง
2558
ไตรมาส 2
2558

การโอนกรรมสิ ทธิ์

การขาย

เดือน/ปี ที่
ก่อสร้างเสร็จ
หรือคาดว่า
จะแล้วเสร็จ

ร้อยละความ
คืบหน้ า
ก่อสร้าง

2559
ไตรมาส 3
2559

-

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

ร้อยละ
ความ
คืบหน้ า
การขาย

719

1,100.0

67

86.4

652

1,013.6

7.86

3,653

7,333.7

2,156

4,579.4

1,497

2,754.3

62.44

จํานวนห้องทัง้ หมด

จํานวนห้องที่ขาย
แล้ว

จํานวนห้องคงเหลือ
รอขาย

เดือน/ปี ที่โอน
กรรมสิ ทธิ์
หรือคาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ์
2559
ไตรมาส 3
2559

จํานวนห้องที่โอน
กรรมสิ ทธิ์ แล้ว

จํานวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิ ทธิ์

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

-

-

67

86.4

524

896.2

1,632

3,683.3
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2.1.2 ธุรกิ จให้บริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั ฯ ยังให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษทั ย่อย คือ คอนโด เอเจนซี่ ได้แก่ บริการ
จัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นผู้พฒ
ั นา
เท่านัน้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการบริการหลังการ
ขายของบริษทั ฯ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ให้บริการบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Sense
of London สุขมุ วิท 109 โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะ
ได้รบั ค่าจ้างการบริหาร และจัดการแบบเหมารวมเป็ นรายเดือนจากนิติบุคคอาคารชุดของโครงการต่างๆ ตามที่
กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการจัดหาผูเ้ ช่า คอนโด เอเจนซี่ จะเป็ นตัวแทนในการจัดหาผูเ้ ช่า โดยคิด
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราค่าเช่ารายเดือน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มแี ผนที่จะขยายธุร กิจ ให้บริก ารที่เกี่ยวเนื่ องกับธุร กิจ อสังหาริม ทรัพย์ อย่างมี
นัยสําคัญ และบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการให้บริการแก่นิตบิ ุคคลอาคารชุดที่บริษทั ฯ มิได้เป็ นผู้พฒ
ั นา เนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการหลังการขายซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
บริษทั ฯ เท่านัน้
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ เชื่อว่า บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันทีส่ าํ คัญ ดังนี้
ทําเลทีต่ งั ้ ของโครงการ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับทําเลที่ตงั ้ ของโครงการเป็ นลําดับแรกในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของ
บริษทั ฯ เนื่องจากทําเลทีต่ งั ้ ของโครงการถือเป็ นปจั จัยหลักทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ สําหรับโครงการคอนโดมิเนียม ทัง้ นี้ ทําเลทีต่ งั ้ โครงการต้องใกล้แหล่งคมนาคมทีส่ าํ คัญ และเดินทางสะดวก โดย
บริษทั ฯ เลือกทําเลทีต่ งั ้ โครงการทีใ่ กล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี อี ตั ราการเติบโตทางด้านประชากรทีส่ งู เช่น โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท 107 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นถนน
สุขมุ วิท 107 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง่ ประมาณ 400 เมตร และแวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่
โรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา
เป็ นต้น เช่นเดียวกับ โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ซึ่งตัง้ อยู่รมิ ถนนสุขุมวิท และติดกับแม่น้ํ า
เจ้าพระยา ซึ่งถือเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมวิวแม่น้ํ าเจ้าพระยาที่สูงที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของโค้งแม่น้ําเจ้าพระยาซึง่ บรรจบกับท้องทะเลบริเวณปากอ่าวได้อย่างชัดเจน เป็ นต้น อย่างไรก็
ดี นอกจากพืน้ ทีแ่ ถบจังหวัดสมุทรปราการ บริษทั ฯ ยังมีแผนขยายการพัฒนาโครงการไปยังพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพแห่ง
ใหม่ เช่น กรุงเทพ - นนทบุร ี ซึ่งเป็ นหนึ่งในพืน้ ทีท่ ม่ี อี ตั ราการเติบโตทางด้านประชากรทีส่ งู แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
และเป็ นทําเลทีใ่ กล้กบั รถไฟฟ้ามหานคร สายสีมว่ ง (บางใหญ่-บางซื่อ)
นอกจากทําเลที่ตงั ้ โครงการที่ใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็ นแหล่งงานคุณภาพสูงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเน้ นการผลิตเพื่อการส่งออกอันเป็ นปจั จัยพื้นฐานของประเทศ ส่งผลให้พ้นื ที่ดงั กล่าวมี
แนวโน้ มความต้องการที่อยู่อาศัยเพิม่ สูงขึ้น เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง นิคมอุ ตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม
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อุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย เป็ นต้น โดย ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการซึ่งใกล้กบั นิคม
อุตสาหกรรมจํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana เอราวัณ ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กลุ่มบริษทั โตโยต้า อีซูซุ
ฮอนด้า และพานาโซนิค ภายในนิคมอุสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย โดยบริษทั ดังกล่าว มีพนักงานทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจาํ นวนมาก โดยพนักงานชาวญีป่ นุ่ ทีท่ าํ งานอยูใ่ นเมืองไทยมีความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้สถานทีท่ าํ งาน
ทําให้โครงการดังกล่าวได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าชาวญีป่ นุ่ เป็ นต้น
การออกแบบโครงการทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) ภายใต้ช่อื โครงการทีห่ ลากหลาย
บริษัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ กับ การออกแบบโครงการเป็ น อย่า งมาก โดยแต่ ละโครงการจะมีรูป แบบที่เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) ภายใต้ช่อื โครงการทีห่ ลากหลายมีความเป็ นเอกลักษณ์ และเน้นให้แต่ละ
โครงการมีความโดดเด่น น่ าดึงดูดต่อลูกค้า เช่น โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 ทีม่ กี ารออกแบบโครงการเป็ น
การประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรมแบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมี
เสน่ ห์ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบับย่านที่อยู่อาศัยที่น่าหลงใหล และมี
ระดับของย่าน Notting Hill มาประยุกต์ให้เข้ากับการตกแต่งห้องและพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของอาคาร เป็ นต้น ทําให้ลกู ค้า
มีความประทับใจ และต้องการเป็ นเจ้าของห้องเพือ่ สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์และสไตล์ของตนเอง
นวัตกรรมการออกแบบห้องชุดเพือ่ การใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ ช้สอยสูงสุด (Unit Plan Innovation)
บริษทั ฯ คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่ใช้สอยสูงสุดของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของ
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา และออกแบบห้องชุดพักอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่หอ้ งชุดได้อย่างสูงสุด เช่น การ
ออกแบบ และจัดวางห้องขนาดพืน้ ที่ 30 ตารางเมตร ให้สามารถเป็ นห้องประเภท 2 ห้องนอนได้ ซึ่งสามารถตอบ
โจทย์การดําเนินชีวติ แบบครอบครัวของคนเมืองยุคใหม่ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิม่ แนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่ห้องชุดของโครงการ เช่น
โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 โดยบริษทั ฯ ออกแบบห้องนอนของโครงการให้มกี ระจก 2 ด้าน เพื่อให้ผพู้ กั
อาศัยได้รบั ความรูส้ กึ เหมือนได้อยูห่ อ้ งมุม และมีความโปร่งสบาย

รูปแสดงห้องนอนทีม่ กี ระจก 2 ด้าน
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การเจาะกลุม่ ลูกค้าด้วยกลยุทธ์น่านนํ้าสีน้ําเงิน (Blue Ocean Strategy)
บริษทั ฯ มีนโยบายการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์น่านนํ้ าสีน้ํ าเงิน
(Blue Ocean Strategy) ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ท่กี ําหนดขึน้ มาเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาด หรืออุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์แบบดัง้ เดิม โดยบริษทั ฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึน้ มาโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เพือ่ สร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากกลยุทธ์ดงั กล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้ นการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบ
รูปแบบโครงการทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่ าดึงดูดต่อลูกค้า เพื่อสร้างความ
แตกต่า งจากโครงการคอนโดมิเนี ย มที่ม ีอ ยู่ในตลาดอสัง หาริม ทรัพย์ ณ ป จั จุบนั รวมทัง้ การขยายการพัฒ นา
โครงการของบริษทั ฯ ไปยังพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มผี ปู้ ระกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพื่อสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็ นต้น ส่งผลให้บริษทั ฯ ประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์ดงั กล่าวเป็ นอย่างมาก อันเห็นได้จาก
การตอบรับจากกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเป็ นอย่างดีจากโครงการทีผ่ า่ นมา
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งเห็นว่าเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ม ี
ศักยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น และกลุ่มลูกค้าชาวสิงคโปร์ ที่มแี นวโน้ มการเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก เป็ นต้น อันเนื่องมาจากการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic
Community) ในปี 2558 โดยบริษทั ฯ ได้ทําการตลาดเชิงรุก และเปิ ดเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นทีก่ ําลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึง่ ปจั จุบนั เว็บไซต์
ของบริษทั ฯ ดังกล่าวเป็ นเว็บไซต์ทต่ี ดิ อันดับหนึ่งในสิบเวบไซต์ สําหรับคําค้นหา " อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย "
ผ่านทางเวปไซต์ www.google.co.jp ตลอดจนทีมขายและทีมการตลาดซึ่งประจําอยู่ตามสํานักงานขายโครงการ
ต่างๆ ของบริษทั ฯ มีความสามารถในการสื่อสารได้ทงั ้ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ เป็ นอย่างดี เพื่อรองรับลูกค้า
ชาวต่างชาติทม่ี คี วามสนใจ โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมความรูท้ างด้านภาษาญีป่ นุ่ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ให้แก่ทมี ขายและทีมการตลาดของบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ
การวางแผนการขายแบบเป็ นทีมและเป็ นระบบ
บริษัทฯ มีก ลยุทธ์แผนการขายแบบเป็ น ทีม โดยเมื่อลูกค้า เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ จะมีทีมขายและทีม
การตลาดร่ว มกัน นํ าเสนอข้อมูล โครงการแก่ลูก ค้า โดยเริ่ม ต้น จากเจ้า หน้ า ที่ก ารตลาดจะเป็ น ผู้อธิบายแนวคิด
รูปลักษณ์ สไตล์ ของโครงการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความรูส้ กึ ร่วม และอยากเป็ นเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าที่ขาย และ
ผูจ้ ดั การขายของโครงการนัน้ จะเข้ามานํ าเสนอข้อมูลโครงการ เช่น ขนาดพืน้ ที่หอ้ ง ราคาห้องชุด เป็ นต้น เพื่อปิ ด
การขายกับลูกค้ารายดังกล่าว ซึง่ หากเปรียบเทียบกับกรณีทม่ี เี จ้าหน้าทีข่ ายเพียงคนเดียว บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ ง
ทีล่ กู ค้าไม่พอใจการบริการของเจ้าหน้าทีข่ ายดังกล่าว และทําให้บริษทั ฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ
ต้องพึง่ พิงเจ้าหน้าทีข่ ายคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ อาจทําให้บริษทั ฯ เสียลูกค้าหากเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวลาออกไป ดังนัน้
นโยบายแผนการขายแบบเป็ น ทีม ดัง กล่า ว ถือเป็ น หนึ่ งในจุดแข็ง ของบริษัทฯ ซึ่ง สามารถช่วยเพิ่ม อัต ราส่ว น
ความสําเร็จ (Success Rate) ในการปิดการขายกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) และบริการหลังการขาย
เพื่อเป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าที่กําลังตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงจัดให้ม ี
บริการหลังการขายในหลายด้าน เช่น การรับประกันคุณภาพของห้องชุดหลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ ์ การอํานวย
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ความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า
แล้ว ยังช่วยให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนการโอนห้องชุดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า โดย
ฝา่ ยดังกล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอน การขอสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยกับสถาบัน
การเงิน การตรวจรับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิทธ์ห้องชุด ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย (After Sale
Service) อื่นๆ เช่น การให้บริการให้คาํ ปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจัดหาผูบ้ ริการ
ตกแต่งภายใน เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญของลูกค้าปจั จุบนั ที่เคยซื้อห้องชุดกับทางบริษทั ฯ
บริษัทฯ จึงให้สทิ ธิพเิ ศษในการจองซื้อโครงการที่บริษัทฯ จะพัฒนาแก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิ ดขาย
โครงการอย่างเป็ นทางการ เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายจะเป็ นลูกค้าทีไ่ ด้รบั
การบอกต่อจากลูกค้าทีเ่ คยซือ้ ห้องชุดของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้บริการสนับสนุ นธุรกิจหลัก โดยได้ดาํ เนินการผ่านบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ คือ คอนโด
เอเจนซี่ ซึง่ ได้แก่ การให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุดแก่ลกู ค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุด เพื่อให้
ทางบริษทั ฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถบริการลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิ ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เพือ่ ให้เป็ นลูกค้าอย่างต่อเนื่องสําหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคต
การกําหนดราคาขาย
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทําเลที่ตงั ้ ต้นทุนที่ดนิ และการ
ก่อสร้างโครงการ โดยบริษทั ฯ จะกําหนดราคาขายห้องชุดเบือ้ งต้น ตัง้ แต่ช่วงการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ในเบือ้ งต้น และจะกําหนดราคาขายจริงเมื่อเปิ ดขายโครงการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กําหนดราคาขายแต่ละหน่ วยแตกต่าง
กันโดยขึน้ อยูก่ บั จํานวนชัน้ และตําแหน่งทีต่ งั ้ ของห้อง และทัศนียภาพของห้องชุด รวมถึงระยะเวลาในการเปิ ดขาย
โครงการ ได้แก่ ช่วงเปิ ดขายก่อนการก่อสร้าง ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดั ส่วนในการขาย
เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 60 25 และ 15 ของมูลค่าโครงการ
อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็ นราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของ
ผูป้ ระกอบการอื่นในทําเลทีต่ งั ้ ใกล้เคียงกัน โดยบริษทั ฯ คํานึงถึงราคาขายต่อห้องทีเ่ หมาะสมกับกําลังซื้อของลูกค้า
การออกแบบพืน้ ที่หอ้ งทีเ่ หมาะสมกับความคุม้ ค่ากับสิง่ ทีล่ ูกค้าจะได้รบั รวมไปถึงการรักษาระดับกําไรของบริษทั ฯ
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายไว้
การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
เพื่อให้บริษทั ฯ มีความมันใจว่
่ าการก่อสร้างโครงการจะเป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบทีต่ กลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกู ค้าได้ทนั ตามเวลา บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั รับเหมาก่อสร้างที่
มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทางด้านการก่อสร้าง
(Construction Mangement) มาทําหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพ และการควบคุมการทํางานก่อสร้างของ
ผูร้ บั เหมาในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชดิ ทําให้การพัฒนาโครงการทีผ่ า่ นมาของบริษทั ฯ สามารถส่งมอบงานให้ลกู ค้า
ได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ โดยพิจารณาได้จากโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 โครงการ
Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107 และโครงการ The Knihght I และ II ทีบ่ ริษทั ฯ
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สามารถส่งมอบห้องชุดได้ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทุนการก่อสร้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
กลยุทธ์การวางภาพลักษณ์บริษทั ฯ
บริษทั ฯ วางภาพลักษณ์และตําแหน่ งทางการตลาดของบริษทั ฯ อย่างชัดเจนโดย บริษทั ฯ เน้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เช่น
ที่มเี อกลักษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการที่โดดเด่น โดยนํ าจุดเด่นของสถานที่สําคัญต่างๆ ทัวโลก
่
สถาปตั ยกรรม นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กบั การดําเนินชีวติ ของคน
เมืองยุคใหม่ได้เป็ นอย่างดี ทําให้ลูกค้าจดจําชื่อบริษทั ”Origin” ว่าเป็ นบริษทั ฯ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ห้ความ
คุม้ ค่าต่อการซือ้ ห้องชุดเพือ่ อยูอ่ าศัย หรือเพือ่ การลงทุนอย่างแท้จริง และการเข้าพัฒนาโครงการในพืน้ ทีใ่ หม่ (Virgin
Area) ทีย่ งั ไม่มโี ครงการคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากศักยภาพของพืน้ ที่ และกําลังซือ้ ของประชากรทีอ่ ยูอ่ าศัยใน
บริเวณนัน้ รวมถึงการพัฒนารูปลักษณ์เฉพาะให้ตรงตามกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้
ความเป็ นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพด้วยทีมงานที่มคี ุณภาพและมีวสิ ยั ทัศน์ โดย
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็ นอย่างดี (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ) ทําให้ระบบการ
ทํางานภายในของบริษทั ฯ มีความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการนําแนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะนํามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ การคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ เช่น บริษทั ออกแบบโครงสร้างงาน
สถาปตั ยกรรม บริษทั ออกแบบตกแต่งภายใน และบริษทั ออกแบบภูมสิ ถาปตั ย์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้ นให้พนักงานมีความรู้ และ
พืน้ ฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอบรมภาษาญี่ปุ่น-ภาษาจีน และการอบรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ พนักงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทม่ี คี วามมุ่งมัน่ และมีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยบริษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีสว่ นร่วมในธุรกิจของบริษทั ฯ และมุ่งมันสร้
่ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ท่สี ามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากบริษทั ฯ เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้
จะสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น และทําให้บริษทั ฯ สามารถ
รักษาพนักงานทีม่ คี ุณภาพให้อยูก่ บั บริษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2.2.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ก่อนที่บริษทั ฯ จะเริม่ พัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ จะทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการในเบื้องต้น โดยจะเริม่ พิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็ นหลัก ต่อมาจึงกําหนด
ลักษณะรูปแบบของโครงการ และกําหนดราคาขายให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้
โครงการของบริษทั ฯ สามารถปิ ดการขายได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการรักษาระดับกําไรของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสมตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
ทัง้ นี้ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ตามลักษณะ
รูปแบบของโครงการ และกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดกลยุทธ์ ดังนี้
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รูปแบบของโครงการ
Luxury Residence
คอนโดมิเนียมสไตล์
เรียบหรู

ชื่อโครงการ

ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน)
30,000 - 60,000 บาท

กลุ่มลูกค้า
ระดับกลางบน - บน
(Up-Scale)

Boutique Living
คอนโดมิเนียมสไตล์
วินเทจร่วมสมัย

20,000 - 35,000 บาท

ระดับกลาง - กลางบน
(Mid-range)

Modern Habitat
คอนโดมิเนียมสําหรับ
คนรุน่ ใหม่

20,000 - 35,000 บาท

ระดับกลาง - กลางบน
(Mid-range)
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รูปแบบของโครงการ

ชื่อโครงการ

Eco Green Resort
คอนโดมิเนียมเพือ่
ธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม

ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน)
17,000 - 30,000 บาท

กลุ่มลูกค้า
ระดับกลางและวัยเริม่
ทํางาน
(Entry-level)

นอกเหนือจากที่บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มคี วามต้องการที่อยู่อาศัยใกล้กบั ระบบ
ขนส่งมวชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว บริษทั ฯ ยังได้มกี ารเจาะกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ เพื่อเพิม่ โอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทพนักงานทีท่ ํางาน
อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ ต้องการทีพ่ กั อาศัยในทําเลทีเ่ ดินทางไปมาสะดวกระหว่างโรงงาน และอยูใ่ กล้แหล่ง
อํานวยความสะดวกทีต่ อบสนองต่อการใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัย รวมทัง้ กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติทท่ี าํ งานในประเทศไทยที่
มองหาที่พกั อาศัยที่ไม่วุ่นวาย มีความปลอดภัยสูง แต่ยงั มีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาทํางานภายในนิคม
อุตสาหกรรม และยังใกล้แหล่งอํานวยความสะดวกทีม่ รี ะดับอีกด้วย เช่น โครงการ Tropicana เอราวัณ สถานี
รถไฟฟ้า BTS เอราวัณ ภายใต้ Eco Green Resort ซึง่ ทีต่ งั ้ โครงการใกล้กบั กลุ่มบริษทั โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า และ
พานาโซนิค เป็ นต้น โดยบริษทั ดังกล่าวมีพนักงานทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติจาํ นวนมาก ซึง่ จากการวิเคราะห์และ
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการในเบือ้ งต้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษทั ฯ จึงได้ออกแบบพืน้ ทีภ่ ายในห้อง
ชุดและ รูปแบบการใช้ประโยชน์ พ้นื ที่ใช้สอยในสไตล์ญ่ีปุ่น ซึ่งทําให้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นมีความประทับใจ เนื่ องจาก
สามารถตอบสนองกับวิถชี วี ติ ทีค่ ุน้ เคย ส่งผลให้โครงการ Tropicana เอราวัณ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากทัง้ ลูกค้าชาว
ไทย และชาวต่างประเทศ เป็ นต้น
2.2.3 การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริษทั ฯ มีทมี ขายทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีความรูค้ วามเข้าใจในตัวสินค้า รวมถึงความรู้
เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเป็ นอย่างดี ทีมขายของบริษทั ฯ จะรับรองลูกค้าทัง้ ทีเ่ ข้ามาแวะเยีย่ มชมโครงการที่
สํานักงานขาย และห้องตัวอย่าง ณ ทีต่ งั ้ โครงการ และทางโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อ
เข้ามาผ่านทางสํานักงานขายของโครงการ นอกจากนี้ สําหรับลูกค้าประเภทบริษทั หรือลูกค้าระดับผู้บริหารของ
บริษทั บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนํ า และนํ าเสนอสินค้าให้กบั ลูกค้าเหล่านัน้ โดยตรงถึงที่ทํางาน หรือ
สถานทีท่ ล่ี ูกค้าสะดวก และบริษทั ฯ ยังมีเว็บไซต์ www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook
(Origin Property the beginning of your living space ) ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านและศึกษารายละเอียดเบือ้ งต้น
ของแต่ละโครงการได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสือ่ รูปแบบต่างๆ เช่น ป้าย
โฆษณา การแจกแผ่นพับ (Brochure) หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การจัดตัง้ บูท การออกงานมหกรรมบ้านและ
คอนโด เป็ นต้น รวมถึงการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ ยอดขาย เช่น การให้ของแถม การให้สว่ นลด
เงินสด เป็ นต้น นอกเหนือจากทีมขายมืออาชีพของบริษทั ฯ แล้ว สําหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ บริษทั ฯ จะใช้บริษทั
ทีเ่ ป็ นตัวแทนขายมืออาชีพทีม่ ชี ่อื เสียง และมีคุณภาพมาร่วมงานในการขายให้กบั ทางบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการ
จ่ายค่านายหน้าให้กบั ทีมขายของบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ ป็ นตัวแทนขายเพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขายของบริษทั ฯ อีก
ทางหนึ่งด้วย และปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทมี งานขาย และการตลาดทัง้ หมดจํานวน 34 คน

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 32

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน
(1) ภาพรวมเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ 10 ปี ยอ้ นหลัง (2547 - 2556) เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3.68 ต่อปี สําหรับเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงไตรมาสสองของปี 2557 ขยายตัวตัวร้อยละ 0.4 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรกของปี
2557 และคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะมีแนวโน้มการขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.0 (แหล่งทีม่ า: สํานักยุทธศาสตร์
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ทัง้ นี้ เศรษฐกิจ
ไทยในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 มีแนวโน้มปรับดีขน้ึ จากช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2557 โดยยอดขายสินค้าในประเทศจะ
เริม่ ฟื้ นตัวได้ตามความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคที่เพิม่ ขึ้น และแนวโน้มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จะมีมากขึ้น
เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทม่ี สี ญ
ั ญาณปรับดีขน้ึ สะท้อนจากจํานวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
จากปลายไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี คาดว่ายอดขายจะยังไม่ฟ้ืนตัวสูร่ ะดับปกติ เนื่องจากภาระหนี้ทย่ี งั อยู่ในระดับสูง
ทําให้ผบู้ ริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ด้านการส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวดีขน้ึ เป็ นลําดับ โดยเฉพาะคําสัง่
ซื้อจากยุโรปที่เพิม่ ขึน้ เพื่อเร่งนํ าเข้าสินค้าก่อนที่สทิ ธิ GSP จะสิน้ สุดลงในช่วงปลายปี 2557 สําหรับการลงทุน
ภาคเอกชนคาดว่าจะปรับดีขน้ึ เล็กน้อย เนื่องจากผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั รอประเมินความชัดเจน ในนโยบายของ
ภาครัฐและการฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศอีกระยะหนึ่งก่อน สําหรับภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะยังไม่ฟ้ื นตัว
สะท้อนจากอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าทีย่ งั คงหดตัวแม้จะมีทศิ ทางดีขน้ึ เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนก็ตาม
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
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ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยทรงตัวในไตรมาสสองของปี 2557 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ("กนง.") มี
มติให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทร่ี อ้ ยละ 2.00 ต่อปี ตลอดทัง้ ไตรมาสหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ในเดือนมีนาคม 2557 เนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็ นระดับทีผ่ ่อนคลายเพียงพอ
ในการสนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลง และการบริหาร
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ราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 สามารถดําเนินการได้ทนั ตามกําหนด ทัง้ นี้
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่านโยบาย
การเงินผ่อนปรนในระดับปจั จุบนั ยังมีความสําคัญต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อของประเทศยัง
อยูใ่ นระดับทีค่ วบคุมได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย
เท่ากับร้อยละ 7.29 ซึง่ น้อยกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินกูโ้ ดยเฉลีย่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 7.43
อัตราดอกเบีย้ เงิ นกู้ (MLR) โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียนในประเทศ
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* ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตัวเลขการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยส่วนบุคคลมีมลู ค่าการเติบโต
เฉลีย่ 5 ปี ยอ้ นหลังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557
ตัวเลขการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยส่วนบุคคลมีมลู ค่าการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 4.9 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 ทัง้ นี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงต่อเนื่องและความไม่แน่ นอนทางการเมือง ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิม่ ความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อทําให้
จํานวนทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลง

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 34

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

สิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
หน่วย: ล้านบาท
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์
จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสาขา
อสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงตามการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ของผูป้ ระกอบการ อันเนื่องจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ผปู้ ระกอบการชะลอการลงทุนในไตรมาสทีส่ องของปี 2557 โดยการ
ผลิตสาขาอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ 0.7 แต่ปรับตัวดีขน้ึ เมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสแรกของปี
2557
ในด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ ์ทีอ่ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในภาวะทรงตัว อย่างไรก็ดี
ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลเพือ่ อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 10.3
ในด้านอุปทาน ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนลดลงร้อยละ 23.2 และจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพย์
เปิ ดตัวใหม่ลดลงร้อยละ 16.9 ทัง้ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์ ซึง่ ลดลงร้อยละ 65.7 ร้อยละ 24.6 และ
ร้อยละ 20.8 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสาํ คัญจากภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั อยูใ่ นภาวะชะลอตัวและสถานการณ์ทางการเมือง
ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสทีส่ องของปี 2557 ทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ระกอบการชะลอการลงทุน
ในด้ านราคา ราคาที่ดิน และราคาที่อยู่อ าศัยปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาที่ดินและอาคารชุดซึ่ง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.2 และร้อยละ 9.7 ตามลําดับ
(3) ภาวะตลาดคอนโดมิ เนี ยม
ตัวเลขจํานวนทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลมี
การเติบโตเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 8.5 ต่อปีระหว่างปี 2552 - ปี 2556 โดย จํานวนบ้านจัดสรร มีตวั เลขการเติบโตสูง
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ทีส่ ดุ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.4 ตามมาด้วยจํานวนอาคารชุดมีตวั เลขการเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.4 ในขณะทีจ่ าํ นวนบ้าน
สร้างเองมีตวั เลขการเติบโตตํ่าสุดโดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 ระหว่างปี 2552 - ปี 2556
สําหรับช่วงหกเดือนแรกของปี 2557 (ม.ค. - มิ.ย.) มีจาํ นวนทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิม่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลจํานวนทัง้ สิน้ 49,908 หน่วย ซึง่ ประกอบด้วย (1) บ้านจัดสรร (บ้านสร้าง
โดยผูป้ ระกอบการ) จํานวน 14,869 หน่ วย (2) บ้านสร้างเองจํานวน 11,682 หน่วย และ (3) อาคารชุดจํานวน
23,357 หน่วย
จํานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่ มขึน้ ในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
(แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย)
หน่วย: หน่วย

ประเภทที่อยู่
อาศัย
บ้านจัดสรร
อาคารชุด
บ้านสร้างเอง
รวม

2552

2553

21,634 24,476
53,725 59,919
19,618 22,498
94,977 106,893

2554

2555

26,994 23,174
34,734 78,391
20,128 23,437
81,856 125,002

2556

ไตรมาส 2
ของปี
2557

36,994
71,440
23,260
131,694

14,869
23,357
11,682
49,908

อัตราการเติ บโต
เฉลี่ยต่อปี
(CAGR)
(ร้อยละ)
14.35
7.38
4.35
8.51

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สําหรับช่วงหกเดือนปี 2557 โครงการคอนโดมิเนียมทีเ่ ปิ ดโครงการใหม่ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 24,080 หน่วย ซึง่ ลดลงอย่างมากจากช่วงหกเดือนของปี 2556 ทีม่ จี าํ นวนโครงการทีเ่ ปิ ดตัวใหม่รวม
38,493 หน่ วย อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัว และสถานการณ์ความไม่แน่ นอนทางการเมือง ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สว่ นใหญ่ชะลอการลงทุนเพื่อรอดู และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง
ให้มคี วามชัดเจนก่อนการลงทุน อย่างไรก็ดี การลดลงของอุปทานของโครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าว ช่วยคลาย
ความกังวลเกีย่ วกับสถานการณ์ฟองสบูท่ างด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม และการเก็งกําไรระยะสัน้ ได้
จํานวนหน่ วย และมูลค่าของคอนโดมิ เนี ยมที่เปิ ดตัวใหม่ในพืน้ ที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
ไตรมาส 2
ปี 2556
(หน่วย)
38,493

ไตรมาส 2
ปี 2557
(หน่วย)
24,080

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)
-37.4

ไตรมาส 2
ปี 2556
(ล้านบาท)
94,429

ไตรมาส 2
ปี 2557
(ล้านบาท)
52,808

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)
-44.1

บ้านเดีย่ ว

4,902

6,650

35.7

30,241

32,979

9.1

ทาวน์เฮ้าส์

10,744

10,983

2.2

21,835

29,012

32.9

บ้านแฝด

1,091

1,943

78.1

3,143

6,281

99.8

ประเภทที่อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียม
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ประเภทที่อยู่อาศัย
อาคารพานิชย์
รวม
ทีม่ า:

ไตรมาส 2
ปี 2556
(หน่วย)
806

ไตรมาส 2
ปี 2557
(หน่วย)
485

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)
-39.8

ไตรมาส 2
ปี 2556
(ล้านบาท)
4,347

ไตรมาส 2
ปี 2557
(ล้านบาท)
2,101

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)
-51.7

56,036

44,141

-21.2

153,995

123,181

-20.0

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) กรมทีด่ นิ
(3) ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) Agency for Real Estate Affair (AREA)

จํานวนห้องคอนโดมิเนียมทีข่ ายแล้วเพิม่ ขึน้ จาก 65,215 หน่ วย ในปี 2555 เป็ น 73,843 หน่ วย ในปี 2556
หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2 ในขณะที่จํานวนห้องคอนโดมิเนียมคงเหลือรอการขายมีปริมาณเพิม่ ขึน้ จาก
40,853 หน่วย ในปี 2555 เป็ น 51,260 หน่วย ในปี 2556 หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.5
จํานวนห้องคอนโดมิ เนี ยมที่ขายแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล
หน่วย: หน่วย
100,000
80,000

61.5%

60,000
40,000

55.4%

49.6%

46.5%

70.0%

59.0%

60.0%

73,843

65,215

50.0%
51,260

49,442
39,825

37,797

43,520

40,853

30.0%

27,863 28,295

20.0%

20,000

10.0%

-

0.0%
2552
จํานวนห้องทีข่ ายแล้ว

ทีม่ า:

40.0%

2553

2554

2555

จํานวนห้องคงเหลือรอการขาย

2556
ร้อยละของการขาย

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) กรมทีด่ นิ
(3) ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) Agency for Real Estate Affair (AREA)

จากข้อมูลของกรมที่ดิน ตัวเลขจํานวนการโอนกรรมสิทธิ ์ที่อยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5
จังหวัดปริมณฑลลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.6 ต่อปี ระหว่างปี 2553 - ปี 2556 ทัง้ นี้ พิจารณาตามประเภทที่อยู่อาศัยจะ
พบว่า จํานวนบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพานิชย์ มีตวั เลขการโอนกรรมสิทธิ ์ลดลง ในขณะที่ ทีอ่ ยู่
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อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเป็ นเพียงทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทเดียวทีม่ ตี วั เลขการโอนกรรมสิทธิ ์เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 0.8
ต่อปี ระหว่างปี 2553 - ปี 2556
จํานวนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยใน กทม และปริ มณฑล (แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย)
หน่วย: หน่วย

ประเภทที่อยู่อาศัย
คอนโดมิเนียม
บ้านเดีย่ ว
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด
อาคารพานิชย์
รวม

2553

2554

2555

2556

73,441
32,357
56,226
5,486
16,250
183,760

60,291
27,037
47,308
4,201
12,525
151,362

66,767
27,577
46,784
4,392
13,589
159,109

75,144
31,525
54,189
5,437
14,100
180,395

อัตราการเติ บโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR)
(ร้อยละ)
0.8
-0.9
-1.2
-0.3
-4.6
-0.6

ทีม่ า: กรมทีด่ นิ

(4) การแข่งขันในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิ เนี ยม
การแข่งขันในตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมนัน้ มีค่แู ข่งหลายราย โดยบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีป่ ็ นคู่แข่งขันส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทีม่ ที ําเลทีต่ งั ้ ตามแนว
ระบบขนส่งมวลชนระบบรางทีเ่ ปิ ดให้บริการแล้วและทีอ่ ยู่ในระหว่างก่อสร้าง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโดยทัวไปแล้
่
วการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุนสูงและ
มีระยะเวลาในการพัฒนา อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องศึกษาถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการทีช่ ดั เจน เพือ่ ทําให้โครงการประสบความสําเร็จในการขาย
หากพิจารณาสภาพการแข่งขันของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ เชื่อว่าทําเลที่ตงั ้ ของโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ
นัน้ เป็ นโครงการที่ตงั ้ อยู่บนทําเลที่มศี กั ยภาพและเป็ นทําเลใหม่ๆ ที่มแี นวโน้ มการเติบโตที่สงู เช่น พื้นที่ส่วนต่อ
ขยายสถานีรถไฟฟ้า หรือพืน้ ทีใ่ หม่ (Virgin Area) ทีย่ งั ไม่มโี ครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม หรือ พืน้ ที่
แถบนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ ทุกโครงการของบริษทั ฯ จะเน้นการออกแบบโครงการที่มเี อกลักษณ์
เฉพาะ (Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ ช้สอยได้สงู สุด ซึง่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า และ
ทําให้มกี ารซือ้ โครงการกับบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง หรือเป็ นการแนะนําแบบบอกต่อ (word of mouth) รวมทัง้ บริษทั ฯ
ยังให้ความสําคัญกับการให้บริการหลังการขาย เช่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าในการขอสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
การบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา เป็ นต้น
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สภาพการแข่งขันในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ มีรายละเอียด
สรุปได้ดงั นี้
พืน้ ที่
โครงการของบริ ษทั ฯ
โครงการของผู้ประกอบการอื่น
ซอยสุขมุ วิท 101/1  โครงการ B-Republic
 โครงการ The Escape โดย บริษทั พรไพลิน ดีเวลลอป
สุขมุ วิท 101/1
เม้นท์ จํากัด
 โครงการ The Log 3 โดย บริษทั เอ็น แอลแอสเซ็ท
จํากัด
 โครงการ iCondo Sukhumvit 103 โดย บริษทั ไบรท์ ดี
เวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จํากัด ในเครือบริษทั พร็อพเพอร์
ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
 โครงการ The Series Udomsuk โดย บริษทั บี ที วาย ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด
 โครงการ Elio Condo โดย บริษทั อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
ซอยสุขมุ วิท 105
 โครงการ Villa Lasalle
 โครงการศุ ภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท โดย บริษัท
ศุภาลัย
้
สถานีรถไฟฟา BTS
สุขมุ วิท 105
จํากัด (มหาชน)
แบริง่
 โครงการ The Excel โดย บริษทั ออลล์อนิ สไปร์ ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด
 โครงการ I Condo โดย บริษทั ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์
กรุงเทพ จํากัด ในเครือ บริษทั พร็อพเพอร์ต้เี พอร์เฟค
จํากัด (มหาชน)
ซอยสุขมุ วิท 107
 โครงการ Manhattan Park Residences โดย บริษทั ยู
 โครงการ Notting Hill
้
สถานีรถไฟฟา BTS
โร-ไทยพร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
สุขมุ วิท 107
แบริง่
 โครงการ Voque Place โดย บริษทั โว้คพร็อพเพอร์ต้ี
 โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107
จํากัด
 โครงการ Knightsbridge
 โครงการ The Gallery โดย บริษทั ดิ เออเบิล้ พร็อพ
สุขมุ วิท 107
เพอร์ต้ี จํากัด
 โครงการ The Knight I
และ II สุขมุ วิท 107
ซอยสุขมุ วิท 109
 โครงการ Sense of
 โครงการ D Condo Sukhumvit 109 โดย บริษทั แสนสิร ิ
London สุขมุ วิท 109
จํากัด (มหาชน)
 โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
 โครงการ Lumpini Ville Sukhumvit 109 โดย บริษทั
109
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สถานีรถไฟฟ้า BTS  โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
 โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบริษทั ทรอปิ
ปูเ่ จ้าสมิงพราย
115
คอล เฮอริเทจ จํากัด
สถานีรถไฟฟ้า BTS  โครงการ Tropicana
 โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบริษัท ทรอปิ
เอราวัณ
เอราวัณ
คอล เฮอริเทจ จํากัด
สถานีรถไฟฟ้า BTS  โครงการ Knightsbridge
 โครงการ The Parkland Lite โดย บริษทั นารายณ์
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พืน้ ที่
โครงการของบริ ษทั ฯ
สมุทรปราการ
Sky River Ocean
สถานีรถไฟฟ้า BTS  โครงการ Notting Hill
กระทรวงสาธารณสุข
ติวานนท์-แคราย





สถานีรถไฟฟ้า BTS  โครงการ The Cabana
สําโรง
สําโรง
2.3



โครงการของผู้ประกอบการอื่น
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
โครงการ The Trust Condo Ngamwongwan โดย
บริษทั เดอะคอนฟิเด้นซ์ จํากัด
โครงการ Vio Tiwanon โดย บริษทั วิชยั ยุทธ์ดเี วลลอป
เม้นท์ จํากัด
โครงการ Bangkok Horizon ติวานนท์ โดยบริษทั
เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน)
โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบริษทั ทรอปิ
คอล เฮอริเทจ จํากัด

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ

การจัดซื้อที่ดิน
ในการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ นํามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นนั ้ เมือ่ ได้รายละเอียดของทีด่ นิ เบือ้ งต้น บริษทั
ฯ จะทําการกําหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับทําเลทีต่ งั ้ ศึกษาความเป็ นไปได้เบือ้ งต้นพร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อบริษทั ฯ พิจารณาปจั จัยต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ และเห็นความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาแล้ว บริษทั ฯ จะพิจารณาทีด่ นิ อย่างน้อย 2 แปลง เพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ และเพื่อต่อรอง
ราคาซือ้ ทีด่ นิ โดยนโยบายการซื้อทีด่ นิ ของบริษทั ฯ จะเป็ นการซือ้ แล้วพัฒนาทันทีโดยคํานึงถึงความต่อเนื่องในการ
พัฒนาโครงการในทุกๆ รอบของการพัฒนาโครงการประมาณ 1-2 ปี ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่ซ้อื ที่ดนิ เพื่อ
เก็บสะสมไว้รอการพัฒนา เนื่องจากไม่ตอ้ งการมีภาระต้นทุนการถือครองทีด่ นิ โดยไม่จาํ เป็ น และเพื่อลดความเสีย่ ง
จากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายการใช้ท่ดี นิ ในอนาคต เว้นแต่จะเป็ นที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เล็งเห็นว่ามีศกั ยภาพสูงในการ
พัฒนา และราคาอยูใ่ นระดับทีใ่ ห้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ทัง้ นี้ การจัดหาทีด่ นิ ของบริษทั ฯ มีทงั ้ การจัดหาทีด่ นิ
โดยบริษทั ฯ เอง และผ่านนายหน้าค้าทีด่ นิ อย่างไรก็ดี หากมีการซือ้ ทีด่ นิ จากบุคคลหรือบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามนโยบายการทํารายการระหว่างกันโดยสามารถพิจารณารายละเอียดจากส่วนที่ 2.3 ข้อ 14.5
นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
บริษทั ฯ มีการว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งบริษทั ดังกล่าวจะทําหน้าทีร่ ่วมกับฝา่ ยพัฒนา
โครงการของบริษทั ฯ เพื่อควบคุมการทํางานของผู้รบั เหมาก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบ และสร้างเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ในการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างนัน้
บริษทั ฯ จะพิจารณาจาก ชื่อเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็ นหลัก โดยในการคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกดังนี้




การจัดเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพือ่ จัดส่ง และขอรับใบเสนอราคา
จากบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
การพิจารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานที่เสนอจากบริษทั ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
มากกว่า 2 รายขึน้ ไป
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การคัดเลือกคุณสมบัตขิ องบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝา่ ยพัฒนาโครงการ และฝา่ ยจัดซือ้ ของ
บริษทั ฯ
เสนอต่อผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือ่ สรุปผลคัดเลือก และเข้าทําสัญญา

การจัดหาผู้รบั เหมาก่อสร้าง
ในการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกดังนี้
 การจัด เตรี ย มรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขการว่ า จ้ า ง โดยฝ่ า ยพัฒ นาโครงการของบริษ ั ท ฯ จัด เตรี ย ม
รายละเอียดขอบเขตงาน และเงื่อนไขการว่าจ้าง เพื่อจัดส่งจดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคา
ให้แก่บริษทั ผูร้ บั เหมาตามรายชื่อทีผ่ า่ นการคัดเลือกเบือ้ งต้นในการประมูลงาน (Approved Vendor List)
 พิ จารณาเปรี ยบเที ย บคุณสมบัติและราคา หลัง จากได้ร บ
ั ข้อเสนอการบริการจากผูร้ บั เหมารายต่างๆ
แล้ว คณะกรรมการจัดซื้อ และฝา่ ยพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ จะทําการคัดเลือกผูร้ บั เหมาทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสม และนําราคาของผูร้ บั เหมา 3 รายทีเ่ สนอราคาตํ่าทีส่ ดุ และอยูใ่ นงบประมาณมาเปรียบเทียบ และ
เสนอผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือ่ สรุปผลการคัดเลือก
 การอนุ ม ต
ั ิ เพื่อเข้าทําสัญญา หลังจากที่บริษัทฯได้สรุปผลการคัดเลือกผู้รบั เหมาแล้ว จะเสนอต่อผู้ม ี
อํานาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และเข้าทําสัญญากับผูร้ บั เหมาดังกล่าวต่อไป
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลัก ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็ นต้น
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทัง้ หมด ตามสัญญาว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
โดยกําหนดราคาที่แน่ นอนในสัญญา (Turnkey Contract) โดยคํานวณรวมเป็ นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้าง
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุก่อสร้างบางประเภทที่สามารถนับจํานวนได้แน่ นอน และมีราคาต่อหน่ วย
ค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมการจัดซือ้ เพื่อพิจารณาการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์
ตามความเหมาะสม ก่อนเสนอต่อผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ
การพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการทีแ่ ตกต่างกันไป โดยจะขึน้ อยูก่ บั
ขนาดและรูปแบบของแต่ละโครงการ ทัง้ นี้ อาคารเตีย้ (Low Rise Condominium - อาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 8 ชัน้ )
จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12-15 เดือน ซึ่งสร้างเสร็จเร็วกว่าการก่อสร้างอาคารสูง (High Rise
Condominium - อาคารที่มคี วามสูงมากกว่า 8 ชัน้ ขึน้ ไป) ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 24-36 เดือน
รายละเอียดขัน้ ตอนและระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณ สรุปดังนี้
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เลือกทีด่ นิ
1 เดือน

1 เดือน
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ

กําหนดรูปแบบโครงการ

1 เดือน

1 เดือน
ทําสัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ
1 เดือน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
1 เดือน

1 เดือน
ยืน่ ขอสนับสนุ นทาง
การเงิน

สร้างห้องตัวอย่าง

11เดือืน

1 เดือน

คัดเลือกทีป่ รึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง

จัดทําแบบก่อสร้าง
รายละเอียด และรายงาน

3 เดือน

3 เดือน

11เดืเดืออนน

เปิดจอง และทําสัญญา

ทําสัญญาขอสนับสนุ น
ทางการเงิน

คัดเลือผูร้ บั เหมาและผู้
จัดหาวัสดุ

2 เดือน
เสนอรายงานศึกษาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (EIA)
4 เดือน

2 - 6 เดือน
24 - 36 เดือน

ยืน่ ขออนุ ญาติก่อสร้าง (อ.1)

24 - 36 เดือน

15 วัน - 1 เดือน
ก่อสร้างโครงการ
12 - 36 เดือน

ลูกค้าตรวจสอบห้องชุด และโอนกรรมสิทธิ ์

รูปแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จะอยู่ภายใต้การควบคุม
ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยโครงการที่มขี นาดตัง้ แต่ 4,000 ตารางเมตร
หรือ การสร้างอาคารสูงตัง้ แต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่ วย ขึน้ ไป จะต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เสนอในขัน้ ตอนของการขออนุญาตก่อส้างอาคารตามกฎหมาย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มมี าตรการการป้องกันมลภาวะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง เช่น มีผา้ ใบคลุมอาคารในระหว่างทีก่ ่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างหล่นมาทํา
อันตรายแก่ผูส้ ญ
ั จรไปมา และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ในอาคารนัน้ ๆ จะมีระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง ซึ่งมาตรการ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมนัน้ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญและจัดให้ทุกโครงการมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่
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กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ไม่มปี ระเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
อย่า งมีนัยสํา คัญในการป้ องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่า งใด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพือ่ ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
2.5

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีหอ้ งชุดที่ได้ทําสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ ์จาก
ทัง้ หมด 13 โครงการ จํานวน 1,632 หน่ วย คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 3,683.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางใน
ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 23
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