บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที .
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริษทั จํากัดตามกฎหมาย
ตังแต่ ปี 2552 ด้ว ยทุ น จดทะเบียนเริมต้น 10.0 ล้า นบาท โดยนายพีร ะพงศ์ จรูญ เอก และนางอารดา จรูญ เอก
("ครอบครัวจรูญเอก") เพือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึงดําเนินการโดยบริษทั ฯ และบริษทั ออริจนิ วัน จํากัด ("ออริจนิ
วัน") และธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้าง
บริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน ซึงดําเนินการโดยบริษทั คอนโด เอ
เจนซี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ("คอนโด เอเจนซี") ทังนี บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทมีี
การออกแบบโครงการทีมีเ อกลัก ษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟ งั ก์ช ันการใช้ง านห้อ งชุ ด ทีคุ้ม ค่ า (Best
Function of Unit Plan Design) และเป็ นเลิ ศ ในด้ า นการบริ ก ารหลั ง การขาย (After Sale Service Excellent)
บริษั ท ฯ เป็ น หนึ งในผู้ป ระกอบการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ ป ระเภทคอนโดมิเ นี ย มทีเป็ น ผู้บุ ก เบิก โครงการ
คอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง จังหวัดสมุทรปราการ และได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
ทําให้มกี ารพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนือง
ทังนี ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ สามารถปิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
ประมาณ 198 ล้านบาท มีโครงการทีอยู่ระหว่างการขายจํานวน ` โครงการ (โดยแบ่งเป็ น โครงการทีพัฒนาแล้ว
เสร็จจํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,919 ล้านบาท และโครงการทีอยู่ระหว่างการพัฒนา จํานวน
1b โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ `c,565 ล้านบาท) และโครงการในอนาคต จํานวน 5 โครงการ มูลค่า
โครงการรวมประมาณ 3,b70 ล้านบาท
1.1

วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื อเป็ นผู้ ป ระกอบการชั นนํ า ด้ า นธุ ร กิ จ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ภายในปี fgc ทังการพัฒนาโครงการรูปแบบอาคาร High Rise และอาคาร
Low Rise โดยบริษทั ฯ จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนทําเลทีตังตามแนวสถานีขนส่ง
มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็ นส่วนใหญ่ ซึงได้แก่ รถไฟฟ้า BTS รวมถึง ส่วนต่อขยาย
ต่างๆ ทีกําลังพัฒนาอยู่ในปจั จุบนั นอกจากนี โครงการของบริษทั ฯ จะเป็ นโครงการราคาระดับกลางเฉลียประมาณ
` - b ล้านบาท ทีมีการออกแบบตามสโลแกนของบริษัทฯ “คิดมากกว่า ให้มากกว่า ได้มากกว่า (Living More)”
เพือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และการใช้ชวี ติ ประจําวันของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ทังในเรืองของ
รูปแบบของโครงการทีเป็ นเอกลักษณ์ การจัดพืนทีใช้สอย คุณภาพของการก่อสร้าง ความคุม้ ค่าต่อราคา และการ
บริการหลังการขาย เพือเป็ นการสร้างความไว้วางใจ และความประทับใจภายใต้ชอื “Origin” ซึงจะทําให้บริษัทฯ
สามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยังยืน
กลยุทธ์ทางธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
1) การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืนทีรอบนอก และพืนที
แถบนิคมอุตสาหกรรมทีสําคัญ
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บริษัทฯ มีแผนการกระจายการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในหลายพืนทีทีมีศกั ยภาพ
ตามแนวสถานี ข นส่ ง มวลชนระบบรางในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริม ณฑล เช่ น บริเ วณปากนํ า จัง หวัด
สมุ ท รปราการ บริเ วณถนน แคราย-รัต นาธิเ บศร์ บริเ วณถนนเกษตร - สะพานใหม่ บริเ วณถนนบางหว้า รัชดาภิเษก บริเวณถนนพรานนก - จรัญสนิทวงศ์ และบริเวณถนนลาดพร้าว - บางกะปิ เป็ นต้น นอกจากนี บริษทั ฯ
ได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการทีพักอาศัยทีใกล้แหล่งอุตสาหกรรมทีมีคุณภาพ อันเนืองมาจากการขยายตัวของ
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัวประเทศ บริษทั ฯ จึงมีแผนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริเวณพืนทีใกล้กบั
นิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคม
อุตสาหกรรมปูเ่ จ้าสมิงพราย เป็ นต้น
2) การออกแบบโครงการทีมีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Concept and Unique Design)
บริษัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ กับ การออกแบบโครงการเป็ น อย่ า งมาก โดยทุ ก โครงการจะมีรูป แบบทีเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น ทังรูปแบบโครงสร้างภายนอก การตกแต่งห้องชุด และพืนทีส่วนกลางของ
อาคาร โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์สงู สุดของพืนทีใช้สอยในโครงการทังหมด เช่น ห้องชุดแบบ ` ห้องนอน เริมต้น
ทีขนาดประมาณ b-bf ตร.ม. โดยสามารถจัดสรรพืนทีใช้สอยได้อย่างลงตัว และแบ่งสัดส่วนได้เป็ นห้องนังเล่น
ห้องนอน และห้องครัว นอกจากนี ห้องทีได้รบั ความนิยมจากลูกค้าอีกรูปแบบหนึง ได้แก่ ห้องชุดแบบ ` ห้อง
นอนพลัส โดยเป็ นห้องชุดขนาด bg ตร.ม. แบ่งเป็ น ` ห้องนอน และ ` ห้องเอนกประสงค์ ซึงห้องเอนกประสงค์
ดังกล่าวนีสามารถปรับเป็ นห้องทํางาน หรือห้องนอนเล็กได้ เป็ นต้น
3) การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภททีอยู่อาศัยทีหลากหลาย
บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็ นหนึงในผู้นําทางด้า นพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ทีอยู่อาศัย ในทุ ก
ประเภท โดยไม่จาํ กัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมเท่านัน แต่ยงั อาจพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอยู
ี ่
อาศัยประเภทอืนๆ ทังนี บริษทั ฯ จะประเมินโอกาสในการการลงทุนดังกล่าว โดยพิจารณาจากความเป็ นไปได้ของ
โครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพือประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ ทังนี บริษทั ฯ เชือ
ว่าการเปิ ดกว้างทางด้านผลิตภัณฑ์ทหลากหลายของบริ
ี
ษทั ฯ จะช่วยขับเคลือนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่าง
ต่อเนืองในระยะยาว
4) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผูป้ ระกอบการอืน
นอกจากการเติบโตจากโครงการทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองแล้ว บริษทั ฯ ยังประเมินโอกาสในการเข้าลงทุน
ในกิจการ หรือโครงการจากผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายอืน เพือเพิมความต่อเนือง และอัตราการรับรู้รายได้ของ
บริษทั ฯ ในอนาคต ทังนี การเข้าลงทุนในกิจการ หรือโครงการจากผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายอืนนัน จะสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถรับรูร้ ายได้ และกําไรได้เร็วขึน เป็ นต้น
1.2
1.2.1

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ประวัติความเป็ นมา

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริษัทจํากัดตามกฎหมายตังแต่ปี ff ด้วยทุนจดทะเบียนเริมต้น `c.c
ล้านบาท โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เพือประกอบธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ทังนี ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
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ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า `c ปี โดยทังสองท่านเริมจากการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์ (Service Apartment) ต่อมาในปี ff ครอบครัวจรูญเอกเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตังบริษทั ฯ ขึน โดยเริมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก คือ โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109 ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 162 หน่วย ตังอยู่บนถนนสุขมุ วิท `cz มูลค่า
โครงการประมาณ `zy ล้านบาท ซึงได้รบั การการตอบรับเป็ นอย่างดี และสามารถปิ ดการขายโครงการได้แล้ว ทังนี
จากความสําเร็จดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนือง ทําให้มฐี านลูกค้าเพิมมากขึน
และกลุ่ ม ลูก ค้า เป้ า หมายสามารถจดจํา ชือของบริษัท ฯ ในฐานะผู้ป ระกอบการชันนํ า ในธุ ร กิจ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทีมีการออกแบบทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1.2.2

พัฒนาการทีสําคัญ
พัฒนาการทีสําคัญของบริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี

ปี 25f

บริษทั ฯ ก่อตังขึนโดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และ นางอาร
ดา จรูญเอก) ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1c ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี ffb

บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน `c ล้านบาทเป็ นจํานวน c ล้านบาท
เมือวันที | พฤษภาคม ffb เพือเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน c ล้านบาทเป็ นจํานวน bc ล้านบาท
เมือวัน ที ` ตุ ล าคม ffb เพือเป็ น เงิน ทุ น สํา หรับ การพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Sense of London สุขุมวิท `cz อย่างเป็ นทางการ
ซึงเป็ นโครงการแรกของบริษทั ฯ โดยเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน
จํานวน 162 หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 198 ล้านบาท เริมก่อสร้างใน
เดือนมีนาคม ff| และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน f5f และสามารถปิ ดการ
ขายโครงการได้แล้วในเดือนกรกฎาคม 2556
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ปี 25f|

บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน bc ล้านบาทเป็ นจํานวน |c ล้านบาท
เมือวันที | กุมภาพันธ์ ff| เพือเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน |c ล้านบาทเป็ น จํานวน fc ล้านบาท
เมือวัน ที b` ตุ ล าคม ff| เพือเป็ น เงิน ทุ น สํา หรับ การพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Kensington สุขุมวิท `c• อย่างเป็ นทางการ ซึง
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน `g• หน่ วย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 30c ล้านบาท เริมก่อสร้างในเดือนเมษายน fff และแล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภาคม f5g
บริษัท คอนโด เอเจนซี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ก่อตังขึนโดยครอบครัว
จรูญเอก เมือวันที 4 มิถุนายน ff| ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน ` ล้านบาท
เพือประกอบธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจ อสัง หาริม ทรัพย์ บริการ
จัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่
โครงการทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน
บริษัท ออริจิน วัน จํ า กัด ก่ อ ตังขึนโดยครอบครัว จรู ญ เอก เมือวัน ที `
กันยายน ff| ด้วยทุนจดทะเบียน จํานวน ` ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ B-Loft สุขมุ วิท `c9

ปี fff

บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจาก จํานวน fc ล้านบาทเป็ นจํานวน cc ล้าน
บาท เมือวันที `g กรกฎาคม fff เพือเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Notting Hill สุขมุ วิท `c• อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 15• หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ
b40 ล้า นบาท เริมก่ อ สร้า งในเดือนกัน ยายน fff และแล้ว เสร็จในเดือน
กันยายน f5g
บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Knightsbridge สุขุมวิท `c• อย่างเป็ นทางการ ซึง
เป็ น โครงการคอนโดมิเ นี ย มประเภทอาคาร High Rise โครงการแรกของ
บริษทั ฯ และเป็ นหนึงในโครงการคอนโดมิเนียมทีสูงทีสุดบนสุขุมวิท `c• สูง
25 ชัน จํานวน 276 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 81c ล้านบาท เริมก่อสร้าง
ในเดือนมีนาคม ffg และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ปี ff7
บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ซอหุ
ื น้ ออ
ริจนิ วัน ทังหมด จากครอบครัวจรูญเอก และผูถ้ อื หุน้ รายอืน ทังนี ณ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ออริจนิ วัน จํานวน b,zzz,zzy หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ `c
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ `cc ของทุนจดทะเบียนของออริจนิ วัน
บริษัท ออริจิน วัน จํา กัด เพิมทุ น จดทะเบียนจากจํา นวน 1 ล้า นบาทเป็ น
จํานวน 10 ล้านบาทเมือวันที 1 พฤศจิกายน fff และเพิมทุนจดทะเบียนอีก
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จากจํานวน `c ล้านบาทเป็ นจํานวน |c ล้านบาทเมือวันที c ธันวาคม fff
เพือเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ปี ffg

บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน cc ล้านบาทเป็ นจํานวน bcc ล้าน
บาท โดยเรียกชําระค่าหุน้ แล้ว จํานวน f ล้านบาท เมือวันที `f กุมภาพันธ์
ffg เพือเป็ นเงินทุนสําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษั ท ฯ เปิ ด ขายโครงการ The Knight I และ II สุ ขุ ม วิท `c• อย่ า งเป็ น
ทางการ ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 2 อาคาร รวมทังสิน
125 หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 254 ล้านบาท เริมก่อสร้างในไตรมาส
ปี ffg และแล้วเสร็จในไตรมาส b ปี ff•
บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ B-Loft สุขุมวิท `c9 อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 171 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ
240 ล้านบาท เริมก่อสร้างเดือนกันยายน ffg และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
ff•
บริษัท ฯ เปิ ด ขายโครงการ B-Loft สุขุม วิท 115 อย่ า งเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 202 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ
295 ล้า นบาท เริมก่ อ สร้า งในเดือ นมกราคม ff7 และแล้ว เสร็จ ในเดือ น
มีนาคม ff8
บริษั ท ฯ เปิ ด ขายโครงการ Knightsbridge Sky River Ocean สุ ขุ ม วิท 27
จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ นหนึงในโครงการคอนโดมิเนียม
ทีสูง ทีสุ ด ในจัง หวัด สมุ ท รปราการ สูง b ชัน จํ า นวน |g0 หน่ ว ย มู ล ค่ า
โครงการประมาณ `,|3c ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างใน ไตรมาส 4 ปี
ff7 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส | ปี ffz
บริษัทฯเปิ ดขายโครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1 อย่างเป็ นทางการ ซึง
เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน อาคาร รวมทังสิน 318 หน่วย
มูลค่าโครงการประมาณ 680 ล้านบาท เริมก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ffg
และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ff8
บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพือเตรียมความ
พร้อ มในการเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยบริษัท ฯ ได้ซือหุ้น
คอนโด เอเจนซี ทังหมดจากครอบครัวจรูญเอก และผู้ถือหุน้ รายอืน ทังนี ณ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน คอนโด เอเจนซี จํานวน zz,zzy หุน้ มูลค่าทีตรา
ไว้หุน้ ละ `c บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ `cc ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอ
เจนซี

ปี ff•

บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Tropicana เอราวัณ อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน อาคาร รวมทังสิน 363 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ 680 ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี
ff8 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี ff9
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บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Villa Lasalle ถนนสุขุมวิท `cf อย่างเป็ นทางการ
ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน อาคาร รวมทังสิน bfb
หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ •2c ล้านบาท เริมก่อสร้างในไตรมาส | ปี
ff• และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส | ปี ffy
บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย อย่างเป็ นทางการ
ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน ` อาคาร รวมทังสิน `yc
หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ b90 ล้านบาท เริมก่อสร้างในไตรมาส ` ปี
ffy และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี ffz
บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ The Cabana สําโรง อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน b อาคาร รวมทังสิน 719 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ `,100 ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4
ปี ffy และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส | ปี ffz
จากการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที g/ ff• เมือวันที z กรกฎาคม ff• ที
ประชุมได้มมี ติให้บริษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก จํานวน bcc ล้านบาทเป็ น
จํานวน f ล้านบาท เพือปรับโครงสร้างทุนในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการลดจํานวนหุ้นจากจํานวน 30 ล้านหุ้น เป็ นจํานวน
.f ล้า นหุ้น มูล ค่ า ทีตราไว้หุ้น ละ `c บาท และเรีย กชํา ระค่ า หุ้น แล้วทัง
จํา นวน และบริษัทฯ ได้จ ดทะเบียนลดทุน แล้วเสร็จเมือวัน ที `| สิง หาคม
ff•
จากการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครังที 8/ ff• เมือวัน ที `c
พฤศจิกายน ff• ทีประชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดําเนินการ ดังนี
– จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ภายใต้ชอื บริษทั ออริจนิ
พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) เมือวันที `c พฤศจิกายน ff•
– เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ จากหุน้ ละ `c บาท เป็ นหุน้ ละ c.f บาท
– เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน •g.g ล้านบาท จากทุนจด
ทะเบีย นเดิม จํา นวน f ล้า นบาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จํ า นวน
bc`.g ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน gcb. หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้
ละ c.f บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน `fc.c หุ้น เพือ
เสนอขายให้แก่ ป ระชาชนเป็ น ครังแรก และจัด สรรหุ้น สามัญ เพิมทุน
จํานวน b. ล้านหุ้น เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที
ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
(ESOP Warrant)

บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Notting Hill พหล-เกษตร อย่างเป็ นทางการ ซึง
เป็ น โครงการคอนโดมิเ นี ยม สูง y ชัน จํา นวน 1 อาคาร มูล ค่ า โครงการ
ประมาณ 570 ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี ffy และคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส | ปี 2559
บริษั ท ฯ เริมเปิ ด ขายโครงการ Pause A สุ ขุ ม วิท 107 ซึ งเป็ น โครงการ
คอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 195 ล้าน
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บาท เริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี ffy และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส | ปี
255y
บริษั ท ฯ เริมเปิ ด ขายโครงการ Pause B สุ ขุ ม วิท 107 ซึ งเป็ น โครงการ
คอนโดมิเนียม สูง y ชัน จํานวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 195 ล้าน
บาท เริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี ffy และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส | ปี
255y
ปี 2558

บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Pause สุขุมวิท 103 อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน จํานวน 2 อาคาร รวมทังสิน 268 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ 560 ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี
2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559
บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Pause สุขุมวิท 115 อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน จํานวน 2 อาคาร รวมทังสิน 310 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ 540 ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี
2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559
บริษทั ฯ เปิ ดขายโครงการ Pause ID สุขุมวิท 107 อย่างเป็ นทางการ ซึงเป็ น
โครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน จํานวน 1 อาคาร รวมทังสิน 201 หน่ วย
มูลค่าโครงการประมาณ 345 ล้านบาท คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี
2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2560
บริษัทฯ เปิ ดขายโครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่ อย่างเป็ น
ทางการ ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 15 ชัน จํานวน 1 อาคาร รวม
ทังสิน 490 หน่ วย มูลค่าโครงการประมาณ 1,340 ล้านบาท คาดว่าจะเริม
ก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2560
บริษัท ฯ เปิ ด ขาย Pre-sale โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีร าชา
ให้กบั ลูกค้า VIP ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 35 ชัน จํานวน 1 อาคาร
รวมทังสิน 722 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท คาดว่าจะเริม
ก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2561
บริษทั ทิสา ลิฟวิง จํากัด ก่อตังขึนโดยบริษทั คอนโด เอเจนซี แอนด์ เมเนจ
เม้นท์ จํากัด เมือวันที 6 สิงหาคม ff8 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน ` ล้าน
บาท เพื อประกอบธุ ร กิ จ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารที เกี ยวเนื องกับ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็ นนายหน้าขายห้องชุด และบริการจัดหาผูเ้ ช่า
ห้องชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญีปุน่ ทังนี คอนโด
เอเจนซี ถือหุ้นใน ทิสา ลิฟวิง คิดเป็ นร้อยละ 51 ของจํานวนทุนจดทะเบียน
ของทิสา ลิฟวิง และมีผถู้ อื หุน้ อืน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ชาวญีปุน่ ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ
|f และพนักงานบริษทั ฯ ถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ | ทังนี ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงวันทีเปิ ดขายโครงการต่างๆ อย่างเป็ นทางการ
1.3

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ

ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทั ฯ นัน ครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนาง
อารดา จรูญเอก) และผูถ้ อื หุน้ รายอืน ถือหุน้ ในออริจนิ วัน และ คอนโด เอเจนซี ในสัดส่วนรวมร้อยละ 100 และร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจนิ วัน และ คอนโด เอเจนซี ตามลําดับ ทังนี ครอบครัวจรูญเอกเป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ และมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของทังออริจิน วัน และ คอนโด เอเจนซี ดังนัน จึงได้ทําการการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพือให้โ ครงสร้า งการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ครอบครัวจรูญเอก ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รายละเอียดการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษทั ฯ สรุปดังนี
การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของ ออริจนิ วัน
เดิมออริจนิ วัน ถือหุน้ โดยนางอารดา จรญเอก ในสัดส่วนร้อยละ zc และผูถ้ อื หุน้ รายอืน ในสัดส่วนร้อย
ละ `c ของทุนจดทะเบียนของออริจนิ วัน เนืองจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีอาํ นาจ
ควบคุมการดําเนินงานของออริจนิ วัน ดังนัน เพือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างออริจนิ วัน
และบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้เข้าซือหุน้ ทังหมดของออริจนิ วัน จากนางอารดา จรูญเอก และผูถ้ อื หุน้ รายอืน
จํานวน คน รวมเป็ นจํานวน zz,998 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจนิ วัน เมือ
วันที ` ตุลาคม fff และภายหลังการปรับโครงสร้างเสร็จสิน ออริจนิ วัน จึงมีฐานะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ออริจนิ วัน ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของออริจนิ วัน (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.b ข้อ `|. รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทั ฯ
เพือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
การปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของ คอนโด เอเจนซี
เดิมคอนโด เอเจนซี ถือหุน้ โดยครอบครัวจรูญเอก (นายพีระพงศ์ จรูญเอก และนางอารดา จรูญเอก) เป็ น
หลัก ในสัดส่วนร้อยละ yg และผูถ้ อื หุน้ รายอืน ในสัดส่วนร้อยละ `| ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอ
เจนซี เนืองจาก ครอบครัวจรูญเอก เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของคอนโด
เอเจนซี ดังนัน เพือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคอนโด เอเจนซี และบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้
เข้าซือหุน้ ทังหมดของคอนโด เอเจนซี จากครอบครัวจรูญเอก และผูถ้ อื หุน้ รายอืนจํานวน f คน รวมเป็ น
จํานวน zz,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ `cc ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี เมือวันที y ตุลาคม ffg
และภายหลังการปรับโครงสร้างเสร็จสิน คอนโด เอเจนซี จึงมีฐานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยบริษทั
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ฯ ถือหุน้ คอนโด เอเจนซี ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.b ข้อ `|. รายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ฯ เพือการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
1.4

โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ

โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ สรุปได้ดงั นี
ครอบครัวจรูญเอก

100%

90%
บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด*

หมายเหตุ

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
("บริษทั ฯ“)

86%
บริษทั คอนโด เอเจนซี
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด**

*ผูถ้ อื หุน้ รายอืนจํานวน ราย ถือหุน้ รวมร้อยละ `c ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็น
(1) นางสาวพีระนุ ช จูบริรกั ษ์ จํานวน f,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ f ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวสิตา อัครพลกุล จํานวน f,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ f ของทุนจดทะเบียน
** ผูถ้ อื หุน้ รายอืนจํานวน f ราย ถือหุน้ รวมร้อยละ `| ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็น
(1) นางสาวพีระนุ ช จูบริรกั ษ์ จํานวน |,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ | ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวสิตา อัครพลกุล จํานวน |,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ | ของทุนจดทะเบียน
(3) นางสาวพัชรนันท์ อึงอําพันวงศ์ จํานวน ,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน
(4) นางสาวศศิธร พานนท์ จํานวน ,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน
(5) นายธนวัฒน์ เปิงขุนทด จํานวน ,cc0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน
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โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้ สรุปได้ดงั นี

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
(“บริษทั “)

100%
บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด

100%
บริษทั คอนโด เอเจนซี
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด
f1%

บริษทั ทิสา ลิฟวิง จํากัด*
หมายเหตุ
*จดทะเบียนจัดตังเมือวันที 6 สิงหาคม ffy โดยมีผถู้ อื หุน้ ชาวญีปุน่ (นายฮิโรโตะ ยามาคาวะ และนายอะสึฮโิ กะ โยชิดะ) ถือหุน้ ร้อยละ |f และพนักงานของบริษทั ฯ (นางสาวสุทสิ า สุธา
สีกุล) ถือหุน้ ร้อยละ | ทังนี ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด

ทังนี รายละเอียดของบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีดงั นี
บริษทั ออริจิ6น วัน จํากัด ("ออริจิ6น วัน")
ออริจนิ วัน จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที ` กันยายน ff| ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจํานวน |c ล้านบาท
มีสาํ นักงานตังอยู่เลขที |zg หมู่ที z ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจนิ วัน
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบราง ปจั จุบนั ออริจนิ วัน
มีโครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย ` โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 109 ตังอยู่บนถนน
สุ ขุ ม วิท ซอย `cz ทังนี ภายหลัง ปิ ด โครงการ B-Loft สุ ขุ ม วิท 109 ออริจิน วัน มีแ ผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ด้า น
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอืนๆ เช่น ธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น โดยปจั จุบนั ออริจนิ วัน มีแผนการ
พัฒนาโครงการสําหรับการเช่าเพืออยู่อาศัย ซึงเป็ นโครงการในอนาคต ได้แก่ โครงการ Hampton Residence
เกษตร-ศรีราชา ตังอยู่บนถนนสุขุมวิท ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที . – ข้อ g.b Hampton Residence เกษตร-ศรีราชา (โครงการภายใต้ออ
ริจนิ วัน) ทังนี บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน ออริจนิ วัน จํานวน b,zzz,zzy หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ `c บาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 100 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของออริจนิ วัน
บริษทั คอนโด เอเจนซี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด ("คอนโด เอเจนซี")
คอนโด เอเจนซี จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที | มิถุนายน ff| ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจํานวน ` ล้าน
บาท มีสาํ นักงานตังอยู่เลขที `yzz/22 หมู่ที • ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
คอนโด เอเจนซี ดําเนินธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด และ
บริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุด โดย คอนโด เอเจนซี จะให้บริการดังกล่าวเฉพาะโครงการทีบริษทั
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน ทังนี บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน คอนโด เอเจนซี จํานวน zz,zzy หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ `c บาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของคอนโด เอเจนซี
บริษทั ทิ สา ลิ ฟวิ ง จํากัด ("ทิ สา ลิ ฟวิ ง")
ทิสา ลิฟวิง จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที 6 สิงหาคม ff8 ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนจํานวน ` ล้านบาท มี
สํานักงานตังอยู่เลขที `yzz/22 หมู่ที • ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทิสา ลิฟ
วิง ดําเนินธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็ นนายหน้าขายห้องชุด และบริการจัดหา
ผูเ้ ช่าห้องชุด โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญีปุ่น ทังนี คอนโด เอเจนซี ถือหุน้ ใน ทิสา ลิฟวิง
จํานวน 51,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ `c บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 51 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของทิสา ลิฟวิง
และมีผูถ้ อื หุน้ ชาวญีปุน่ ถือหุน้ ร้อยละ |f และพนักงานของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ | ทังนี ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าวไม่ได้
เป็ นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด

ส่วนที .2.1 หน้าที 11

