บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.1

สิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ประกอบด้วยทีด่ นิ รอ
การพัฒนา ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
ทีด่ นิ รอการพัฒนา

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
(ล้านบาท)
9.2

เป็ นเจ้าของ

117.8
1,318.0

เป็ นเจ้าของ

2.3

เป็ นเจ้าของ

25.7
0.3
1,473.3

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

เงินมัดจําค่าทีด่ นิ
ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวมทัง้ หมด

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน
จดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
กับสถาบันการเงิน
จดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
กับสถาบันการเงิน
จดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
กับสถาบันการเงิน
ไม่ม ี
ไม่ม ี

5.1.1 ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทีด่ นิ รอการพัฒนามีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม เท่ากับ 9.2 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ
ทีด่ นิ โครงการ
เทพารักษ์ 4 จังหวัด
สมุทรปราการ1
ทีด่ นิ แปลงถนนของ
โครงการ Nottinghill ติ
วานนท์-แคราย
รวม

0-1-99.0

มูลค่าสุทธิ ตาม
บัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
(ล้านบาท)
8.1

เป็ นเจ้าของ

0-0-71.2

1.1

เป็ นเจ้าของ

0-2-70.2

9.2

พืน้ ที่
(ไร่)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน
หลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินวงเงิน 322.0 ล้านบาท
ไม่ม ี

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 1

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1

ราคาประเมินเท่ากับ 8.4 ล้านบาท ประเมินโดยบริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และการประเมิน
ทีด่ นิ ใช้วธิ กี ารประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) ซึ่ง
ประเมินเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557

5.1.2 เงิ นมัดจําค่าที่ดิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินมัดจําค่าทีด่ นิ สําหรับโครงการซึง่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จํานวน
5 โครงการ ซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม เท่ากับ 117.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการ Tropicana เอราวัณ / สถานี
รถไฟฟ้า BTS เอราวัน

2-0-96.6

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557
(ล้านบาท)
62.0

โครงการ Villa Lasalle
สุขมุ วิท 105 / ถนนสุขมุ วิท 105
โครงการ The Cabana สําโรง / ถนนทาง
รถไฟสายเก่า
โครงการ Pause สุขมุ วิท 103 / ถนน
สุขมุ วิท 103
โครงการ Pause สุขมุ วิท 115 / ถนน
สุขมุ วิท 115
รวม

2-1-63

20.2

3-3-54

7.8

1-2-53

23.5

1-1-83

4.3

11-2-49.6

117.8

รายการ

พืน้ ที่
(ไร่)

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 2

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

5.1.3 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการต่างๆ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม เท่ากับ
1,318.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

ชื่อ/สถานที่ตงั ้

โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107 / ถนนสุขมุ วิท
107

โครงการ Notting Hill
สุขมุ วิท 107 / ถนนสุขมุ วิท
107
โครงการ The Knight I
สุขมุ วิท 107 / ถนนสุขมุ วิท
107
โครงการ The Knight II

มูลค่าสุทธิ ตาม
ปรับลดด้วย
ปรับเพิ่ ม
บัญชี
ส่วนที่โอน
ราคาประเมิ น ด้วยต้นทุน
ประเภททรัพย์สิน
(ล้านบาท)
ไปเป็ น
(ล้านบาท) 1
การก่อสร้าง
ณ วันที่ 30
ต้นทุนขาย
ที่เพิ่ มขึน้
กันยายน 2557
สะสม
20.2
32.3
ห้อ งชุ ด รอการโอน
(ประเมินเมือ่ วันที่
กรรมสิท ธิ ์ จํา นวน
30 กันยายน
16 ห้อง รวม 694.0
2557)2
ตร.ม.
ห้อ งชุ ด รอการโอน
กรรมสิท ธิ ์ จํา นวน
23 ห้อง รวม 869.4
ตร.ม.
ห้อ งชุ ด รอการโอน
กรรมสิท ธิ ์ จํา นวน
31 ห้อง รวม 919.9
ตร.ม.
ห้อ งชุ ด รอการโอน

28.9

37.0

22.4

40.7
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)2
40.9
วันที่ 30
กันยายน 2557)2
25.8

ราคาประเมิ นที่
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
32.3

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

-

-

40.7

เป็ นเจ้าของ ห้องชุดจํานวน 1 หน่วย
เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน ใน
วงเงินรวมจํานวน 4 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ
ไม่ม ี

-

-

40.9

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

-

-

25.8

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 3

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ/สถานที่ตงั ้

ประเภททรัพย์สิน

สุขมุ วิท 107 / ถนนสุขมุ วิท
107

กรรมสิท ธิ ์ จํา นวน
17 ห้อง รวม 562.1
ตร.ม.
ที่ ดิ น แ ล ะ ง า น
ระหว่ า งก่ อ สร้ า ง
เนื้อที่ 556.0 ตาราง
วา
ทีด่ นิ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง
เนื้อที่ 360.0 ตาราง
วา
ทีด่ นิ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง
เนื้อที่ 407.0 ตาราง
วา
ทีด่ นิ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง
เนื้อที่ 760.0 ตาราง
วา

โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107 / ถนนสุขมุ วิท
107
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
109 / ถนนสุขมุ วิท 109
ซอยสันติคาม 12
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
115/ ถนนสุขมุ วิท 115

โครงการ Knightsbridge
Sky River Ocean / ถนน
สุขมุ วิท 27

มูลค่าสุทธิ ตาม
บัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557

304.3

123.2

110.0

216.9

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท) 1
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)2
347.4
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)3
123.3
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)3
112.0
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)3
226.1
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)3

ปรับเพิ่ ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ที่เพิ่ มขึน้

ปรับลดด้วย
ส่วนที่โอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม

ราคาประเมิ นที่
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557

-

-

347.4

-

-

123.3

-

-

112.0

-

-

226.1

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 322.0 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 126.6 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 97.8 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 517.0 ล้าน
บาท
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 4

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

-

-

-

66.5

2.0

283.9
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)3
66.5
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557)3
-

ปรับลดด้วย
ส่วนที่โอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม
-

-

-

-

ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วข้องก่อนการ
ก่อสร้างโครงการ

61.5

-

-

-

-

ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วข้องก่อนการ
ก่อสร้างโครงการ

0.4

-

-

-

-

ชื่อ/สถานที่ตงั ้

ประเภททรัพย์สิน

โครงการ B-Republic
สุขมุ วิท 101/1 / ถนน
สุขมุ วิท 101/1

โครงการ Tropicana
เอราวัณ / สถานีรถไฟฟ้า
BTS เอราวัน5,6

ทีด่ นิ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง
เนื้อที่ 869.0 ตาราง
วา
ทีด่ นิ และงาน
ระหว่างก่อสร้าง
เนื้อที่ 514.7 ตาราง
วา
ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วข้องก่อน
ก่อสร้างโครงการ

โครงการ Villa Lasalle
สุขมุ วิท 105 / ถนนสุขมุ วิท
1055,6
โครงการ The Cabana
สําโรง / ถนนทางรถไฟสาย
เก่า5,6

โครงการ Notting Hill ติวา
นนท์-แคราย / ซอยติวา
นนท์ 16

มูลค่าสุทธิ ตาม
บัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
278.9

45.7

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท) 1

ปรับเพิ่ ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ที่เพิ่ มขึน้

ราคาประเมิ นที่
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
290.9

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 296.8 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 117.0 ล้าน
บาท
อยูร่ ะหว่าง รอโอน
กรรมสิทธิ
ทีด่ นิ
อยูร่ ะหว่าง รอโอน
กรรมสิทธิ
ทีด่ นิ
อยูร่ ะหว่าง รอโอน
กรรมสิทธิ
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 5

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ/สถานที่ตงั ้

6.1 โครงการ Notting Hill
พหล-เกษตร/ ถนน
พหลโยธิน5
รวม
หมายเหตุ:

ประเภททรัพย์สิน

ทีด่ นิ และค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ กีย่ วข้องก่อนการ
ก่อสร้างโครงการ

มูลค่าสุทธิ ตาม
บัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
66.4

1,318.0
1

2
3
4
5
6

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท) 1

80.1
(ประเมินเมือ่ วันที่
30 กันยายน
2557) 3
1,386.0

ปรับเพิ่ ม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ที่เพิ่ มขึน้
-

ปรับลดด้วย
ส่วนที่โอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม
-

ราคาประเมิ นที่
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
80.1

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

ทีด่ นิ
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 52.7 ล้าน
บาท

1,386.0

ประเมินโดยบริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด บริษทั เค.ที. แอพไพรซัล จํากัด และบริษทั พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ซึง่ ทัง้ หมดเป็นบริษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
การประเมินสินทรัพย์ตามวิธคี าํ นวนมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
การประเมินสินทรัพย์ตามวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
การประเมินสินทรัพย์ตามวิธเี ปรียบเทียบตลาด (Market Comparison Approach)
โครงการซึง่ อยูร่ ะหว่างการขาย แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการก่อสร้าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ ยังไม่ได้รบั โอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ แต่ได้วางเงินมัดจําทีด่ นิ แล้ว
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5.1.4 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการ
ห้องชุด 1899/19
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
ห้องชุด 1899/20
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
ห้องชุด 1899/21
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
ห้องชุด 1899/22
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
รวม
หมายเหตุ

(ตร.ม.)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท) ณ วันที่
30 กันยายน 2557

ราคา
ประเมิ น1
(ล้านบาท)

30.4

0.6

1.7

31.4

0.6

1.7

พืน้ ที่

30.3

0.6

1.7

28.1

0.5

1.5

120.1

2.3

6.6

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

หลักประกันเงินกู้
ยืมจากสถาบัน
การเงินในวงเงิน
รวมจํานวน 322.0
ล้านบาท

1

ประเมินโดยบริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
และการประเมินทีด่ นิ ใช้วธิ กี ารประเมินค่าทรัพย์สนิ ตาม
ข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) ซึง่ ประเมินเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557

5.1.5 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการ
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครือ่ งตกแต่งและเครืองใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท) ณ วันที่
30 กันยายน 2557
19.9
3.3

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.1

เป็ นเจ้าของ

0.4
25.7

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันตามสัญญา
เช่าซือ้ บางส่วนจํานวน 1.1 ล้านบาท
ไม่ม ี
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5.1.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5.2

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
0.3

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารทําประกันภัยซึ่งคุ้มครองครอบคลุมบริเวณสํานักงานขายสําหรับโครงการต่างๆ และ
บริเวณทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มกี ารทําประกันภัยทุกชนิดของผูร้ บั เหมา (Contractors All Risk Insurances) รวมทัง้ ประกันภัยความรับผิดชอบ
แก่บุคคลภายนอก (Third Party Liability) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และกําหนดให้บริษทั ฯ เป็ นผูเ้ อาประกันภัย
ตามสัญญาการจ้างรับเหมางานก่อสร้างอาคารมาตรฐานของบริษทั ฯ เว้นแต่กรณีท่บี ริษทั ฯ กู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิน เพือ่ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผูร้ บั ประโยชน์จะระบุเป็ นชื่อธนาคารผูใ้ ห้กใู้ นโครงการนัน้ ๆ
อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ ไม่ครอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดจากเหตุสุดวิสยั อุทกภัย การ
ก่อการร้าย และการก่อจลาจลในประเทศไทย
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของกลุม่ บริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
(1) สํานักงานขาย และทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

• สิง่ ปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ ง
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

4.0

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109/
• สิง่ ปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 และ • เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ ง
สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั
โครงการ Knightsbridge Sky
• สิง่ ปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
River Ocean
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ ง
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั
โครงการ B-Republic สุขมุ วิท
• สิง่ ปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
101/1
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ ง
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา

บริษทั ฯ

11.0

บริษทั ฯ

11.0

บริษทั ฯ

5.6

โครงการ
โครงการ The Knights I และ II
สุขมุ วิท 107 และโครงการ
Knightsbridge สุขมุ วิท 107

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ที่เอาประกันภัย/กรมธรรม์
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โครงการ

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ที่เอาประกันภัย/กรมธรรม์

ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

• ประกันอัคคีภยั
โครงการ Tropicana เอราวัณ

• สิง่ ปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ ง
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

6.5

โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท
105

• สิง่ ปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือ่ ง
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

6.6

รวม

44.7
(2) โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้รบั เหมาก่อสร้าง หรือบริษทั ฯ
แล้วแต่ตกลงกัน)
โครงการ

โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท
107

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ที่เอาประกันภัย/กรมธรรม์

ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

• งานตามสัญญา และงานติดตัง้
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว
่
รวมทัง้ วัสดุ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

282.0

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

20.0

• เครือ่ งตกแต่งติดตัง้
คอมพิวเตอร์และทรัพย์สนิ อื่น
ทีอ่ ยูภ่ ายในสํานักงานขาย
• ประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

113.0

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

5.0

• งานตามสัญญา และงานติดตัง้
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว
่
รวมทัง้ วัสดุ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

135.0

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง

5.00
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โครงการ

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ที่เอาประกันภัย/กรมธรรม์
ต่อบุคคลภายนอก

โครงการ Knightsbridge Sky
River Ocean

โครงการ B-Republic สุขมุ วิท
101/1

• งานตามสัญญา และงานติดตัง้
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว
่
รวมทัง้ วัสดุ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิด

ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

โครงการ
ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

550.00

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

30.0

• งานตามสัญญา และงานติดตัง้
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว
่
รวมทัง้ วัสดุ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

246.4

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

21.0

รวม
5.3

1,407.4
เงิ นลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีการลงทุนในบริษทั ย่อย 2 บริษทั สรุปดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อย
1. บริษทั ออริจน้ิ วัน จํากัด
2. บริษทั คอนโด เอเจนซี่ แอนด์
เมเนจเม้นท์ จํากัด
รวม

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม
ธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการ
ลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงิ นลงทุนตาม
ราคาทุน ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
(ล้านบาท)

100.0

17.5

100.0

1.0
18.5
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5.4

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจทีส่ นับสนุ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ซึ่ง
จะทําให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิม่ ขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีเ่ อื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริษทั ฯ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ และเพื่อให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็ นผูป้ ระกอบการชัน้
นําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิม่ เติม
หากเป็ น ธุ ร กิจ ที่ม ีศ ัก ยภาพการเติบ โตทางธุ ร กิจ หรือ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ซึ่ง สามารถสร้า ง
ผลตอบแทนที่ดใี นการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมนัน้ จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
ในการกํากับดูแลและบริหารงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนของบริษทั ฯ เข้า
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ตัวแทนของบริษทั ฯ
ดังกล่าวมีหน้าที่ตดิ ตามการดําเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ และนํ าเสนอผลประกอบการ
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนโยบายการดําเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วม เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม และสร้างประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น
ของบริษทั ฯ
5.5

สรุปสาระสําคัญสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสัญญาทีส่ าํ คัญของกลุม่ บริษทั ฯ

5.5.1. สัญญารับเหมางานก่อสร้าง
สัญญา

สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร

คูส่ ญ
ั ญา

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ออริจน้ิ วัน จํากัด (“ผูว้ า่ จ้าง”) กับ
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (“ผูร้ บั จ้าง”)

ระยะเวลาตามสัญญา

ระยะเวลาประมาณ 12-15 เดือน และ 22-30 เดือน แล้วแต่สญ
ั ญา และประเภทของ
โครงการ
การขยายหรือ เปลี่ย นแปลงระยะเวลาการดํา เนิ น งานก่ อ สร้า งจะกระทํ า ได้โ ดยความ
เห็นชอบร่วมกันของคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การชําระค่าจ้าง

ในแต่ละโครงการมีเงือ่ นไขการชําระค่าจ้างทีส่ าํ คัญ ดังนี้
 ผูว้ า่ จ้างชําระเงินค่าจ้างล่วงหน้างวดแรกให้แก่ผรู้ บั จ้าง ในอัตราร้อยละของมูลค่าราคา
จ้า งเหมาก่ อ สร้า งรวม ตามที่ต กลงกัน (แล้ว แต่ ก ารเจรจากับ ผู้ ร ับ จ้ า งในแต่ ล ะ
โครงการ)
 ผู้ว่ า จ้า งจะชํา ระค่ า จ้า งตามผลงานที่ทํา ขึ้น ในแต่ ล ะเดือ น ภายใต้เ งื่อ นไขวิธีก าร
เบิกจ่ายค่าจ้างทีก่ ําหนดไว้ โดยจะหักเงินคํ้าประกันผลงาน (RETENTION) ประมาณ
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ร้อยละ 5 ของค่าจ้างแต่ละงวด
 เมื่อผูร้ บั จ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผูว้ ่าจ้างได้ออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน
ทัง้ หมดแล้วให้กบั ผูร้ บั จ้าง ผูว้ า่ จ้างจะคืนเงินคํ้าประกันผลงาน (RETENTION) ทีห่ กั
ไว้ในแต่ละงวดงานให้กบั ผูร้ บั จ้าง
 ผูร้ บั จ้างต้องนําหนังสือคํ้าประกันผลงาน ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ในวงเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของค่าจ้าง มามอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อคํ้าประกันผลงานใน
ระยะเวลาการประกันผลงาน มอบให้แก่ผวู้ า่ จ้างในวันรับเงินประกันผลงานคืน
 หากเกิดความชํารุดบกพร่อง และ/หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่ออาคารทีผ่ รู้ บั จ้างต้อง
รับผิดชอบตามสัญญานี้และผูร้ บั จ้างไม่แก้ไขความชํารุดบกพร่องหรือความเสียหาย
นัน้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ผู้ว่าจ้างมีสทิ ธิหกั ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับค่าจ้างในแต่ละงวดได้ทนั ที และหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ
ชําระหนี้ ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิหกั ชําระกับเงินประกันผลงานได้จนครบถ้วน
การคํ้าประกันผลงาน

ภายใน 1-2 ปี (แล้วแต่การเจรจากับผูร้ บั จ้างในแต่ละโครงการ) นับแต่วนั ที่ผูว้ ่าจ้างได้รบั
มอบอาคารจากผูร้ บั จ้าง แล้วแต่สญ
ั ญา และประเภทของโครงการ

การต่ออายุสญ
ั ญา การ
ปรับ

ในแต่ละโครงการกรณีผู้รบั จ้างทํางานล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยไม่ได้รบั
การขยายระยะเวลาหรือต่ออายุสญ
ั ญาจากผู้ว่าจ้าง ผู้รบั จ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็ น
จํานวนเงินในอัตราร้อยละที่ตกลงกันของค่าจ้างทัง้ หมดต่อวัน รวมค่าปรับทัง้ หมดไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทัง้ หมด และผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และควบคุมงาน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ นับตัง้ แต่วนั ทีล่ ่วงเลยกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญาจนถึงวันที่ท่ผี ู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างจากผู้รบั จ้า งเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรหรือ
จนกว่าจะได้ผรู้ บั จ้างรายใหม่

ข้อสัญญาอื่น

ในแต่ละโครงการกรณีมผี ูร้ บั จ้างช่วงและผูร้ บั จ้างช่วงทิ้งงาน ผูร้ บั จ้างยินยอมรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายจากการทิง้ งานของผูร้ บั จ้างช่วงแต่ผเู้ ดียว ทัง้ นี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิผวู้ า่ จ้างทีจ่ ะ
เรียกร้องว่าเสียหายจากผูร้ บั จ้างช่วงด้วย

5.5.2. สัญญาบริ หาร และจัดการอาคารนิ ติบคุ คลอาคารชุด
สัญญา

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการนิตบิ ุคคลอาคารชุด

คูส่ ญ
ั ญา

นิตบิ ุคคลอาคารชุดซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ (“ผูว้ า่ จ้าง”) ซึง่
ได้แก่
1) นิตบิ ุคคลอาคารชุด Sense of London สุขมุ วิท 109
2) นิตบิ ุคคลอาคารชุด Kensington สุขมุ วิท 107
3) นิตบิ ุคคลอาคารชุด Notting Hill สุขมุ วิท 107
กับ บริษทั คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผูร้ บั จ้าง”)

สาระสําคัญของสัญญา

 สัญ ญาเกี่ย วกับ การรับ จ้า งบริห ารและจัด การอาคารชุ ด รวมทัง้ ทรัพ ย์ส่ ว นกลาง
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างหรือผูร้ บั เหมารายอื่น ซึ่งปฏิบตั งิ าน
ในฐานะลูกจ้างของผูว้ า่ จ้าง
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 บริหารจัดการโครงการอาคารชุด และทรัพย์ส่วนกลางตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุด
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิม่ เติม ตลอดจนการมอบหมายงานต่าง ๆ จากมติท่ปี ระชุม
ใหญ่เจ้าของร่วม หรือมติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดอันอาจจะ
เกิดขึ้น ต่อไปภายหน้ า โดยไม่ข ดั ต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม และให้สทิ ธิผู้
รับจ้างในการควบคุมดูแลผูร้ บั จ้างและผูร้ บั เหมารายอื่นซึ่งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ําหนด
ไว้ในสัญญาอื่นให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด เพื่อให้ผูร้ บั จ้างสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามสัญญาและตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง
การชําระค่าจ้าง

 ผูว้ ่าจ้างตกลงชําระเงินค่าจ้างแบบเหมารวมอัตราค่าจ้างพนักงานของผูร้ บั จ้าง ซึ่งจัด
ให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสนับสนุนประจําสํานักงานใหญ่ และเจ้าหน้าทีป่ ระจําอาคาร
 ค่าบริหารจัดการแบบเหมารวมพนักงานและรวมถึงค่าดําเนินการ กําหนดเป็ นอัตรา
แบบเหมารายเดือน และผู้ว่าจ้างตกลงชําระเงินเป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบกําหนด
ระยะเวลาการว่าจ้าง

ระยะเวลาของการ
ว่าจ้าง

 กําหนดระยะเวลาหนึ่งปี
 นิตบิ ุคคลอาคารชุด Sense of London สุขมุ วิท 109 : 1 สิงหาคม 2557 - 31
กรกฎาคม 2558
 นิตบิ ุคคลอาคารชุด Kensington สุขมุ วิท 107 : 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม
2558
 นิตบิ ุคคลอาคารชุด Notting Hill สุขมุ วิท 107 : 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม
2557
 หากผูร้ บั จ้างประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญา ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งความประสงค์ท่จี ะขอต่ออายุ
สัญญาให้ผวู้ า่ จ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอบเขตการปฏิบตั ิ
หน้าที่

 ดู แ ลจัด การเกี่ย วกับ เรื่อ งบัญ ชีแ ละการเงิน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง การเร่ ง รัด จัด เก็บ
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ รวมถึงการออกรายงานทางการเงินตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด อาทิ
การจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วม การจัดทําบัญชี การควบคุมค่าใช้จ่ายและการ
รวบรวมเอกสารสําคัญ
 จัดหาบุคลากรและฝึ กอบรมเพื่อมาปฏิบตั ิหน้ าที่ตามงบประมาณที่ตกลงกันไว้ตาม
สัญ ญานี้ ควบคุม ดูแลพนักงานของผู้ร บั จ้า งให้ป ฏิบตั ิห น้ า ที่ต ามกฎระเบีย บของผู้
ว่าจ้างให้เป็ นไปด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
 ดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานและสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของเจ้าของร่วมโดยค่าใช้จ่ายของผู้
ว่าจ้าง
 ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงให้
คําปรึกษาด้านกฎหมาย
 การประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รบั จ้าง หรือคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
เดือนละหนึ่งครัง้ , จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่งครัง้ และประชุมใหญ่
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วิสามัญทีอ่ าจจะได้กาํ หนดให้มขี น้ึ
 การจัด กิจ กรรมสัน ทนาการ หรือ การฝึ ก อบรมเสริม สร้า งความปลอดภัย หรือ
ความสัมพันธ์อนั ดีในรอบปีบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
 ให้คาํ ปรึกษางานบริหารจัดการด้านสํานักงาน ด้านกฎหมายและนิตกิ รรมสัญญา ด้าน
ความปลอดภัย ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารของผูว้ า่ จ้าง
เงือ่ นไขอื่นๆ เกีย่ วกับ  หากกรณีการบริหารจัดการของผู้รบั จ้างก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อผูว้ ่าจ้าง
การบริหารจัดการของผู้
อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ตามสัญญาของผู้รบั จ้าง และ/หรือตัวแทน
รับจ้าง
ของ ผู้ ร ับ จ้ า ง และพิสู จ น์ ไ ด้ ว่ า ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น ผู้ เ สีย หายแล้ ว ผู้ ร ับ จ้ า งตกลงเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ กับผูว้ ่าจ้าง เว้นแต่ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เป็ น
เหตุสดุ วิสยั ที่ ผูร้ บั จ้างจะคาดหมายได้หรือคาดเดาได้
การสิน้ สุดของสัญญา

 คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาข้อหนึ่งข้อใด คูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งได้แจ้งเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรให้คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ปฏิบตั ิผิดสัญญาทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิบ วัน แล้ ว แต่ คู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยที่ ป ฏิ บ ัติ ผิด สัญ ญามิไ ด้
ดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในเวลาทีก่ าํ หนด
 คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาจ้างตาม
สัญญาฉบับนี้ โดยมิได้เกิดจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝา่ ยใด จะต้องแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีก
ฝา่ ยหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันทีค่ ่สู ญ
ั ญา
ฝา่ ยนัน้ ได้รบั หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 14

