บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหา
ผูเ้ ช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดแก่โครงการทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเท่านัน ทังนี
บริษัทฯ ได้เน้นถึงการพัฒนาโครงการ ในด้านของการออกแบบรูปแบบของโครงการ และการตกแต่งภายในทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) การออกแบบพืนทีใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุด รวมถึงการเลือกใช้
วัสดุทมีี คุณภาพสูงคุ้มค่าต่อราคาตามสโลแกนของบริษัทฯ “คิดมากกว่า ให้มากกว่า ได้มากกว่า (Living More)”
และการบริการหลังการขาย
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทังรูปแบบอาคาร
High Rise และอาคาร Low Rise โดยโครงการส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มีราคาขายประมาณ P- R ล้านบาท ซึงกลุ่ม
ลูกค้าหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยเริมทํางาน (First Jobber) กลุ่มลูกค้าทีต้องการเปลียนจากการเช่าทีพัก
อาศัยเป็ นซือทีพักอาศัยทีมีช่วงอายุ P-RY ปี กลุ่มลูกค้าท้องถิน (Local Demand) ทีมีความต้องการขยายครอบครัว
กลุ่มลูกค้าทีมองหาทีพักอาศัยให้กบั ลูกหลานทีอยู่ในวัยเรียน และกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพือรองรับการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทังนี โครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษทั ฯ ได้แก่ โครงการ Sense of London
สุขมุ วิท 109 ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียม สูง g ชัน จํานวน Ph หน่วย ตังอยู่บนซอยสุขมุ วิท Pij มูลค่าโครงการ
ประมาณ Pjg ล้านบาทและบริษทั ฯ สามารถปิ ดการขายโครงการดังกล่าวได้แล้ว
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีโ ครงการคอนโดมิเนียมทีปิ ดโครงการแล้ว จํานวน 1 โครงการ
โครงการทีอยู่ระหว่างการขายจํานวน P โครงการ (โดยแบ่งเป็ น โครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จจํานวน 8 โครงการ ซึง
เป็ นโครงการของออริจนิ วัน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขุมวิท Pij และโครงการทีอยู่ระหว่างพัฒนา
จํานวน 1R โครงการ) และโครงการในอนาคต จํานวน Y โครงการ
ทังนี ธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถจําแนกได้เป็ น ส่วนหลัก ดังนี
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม
2) ธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชี Y54 YYY YY6 YYr และงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2558
สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั ต่อไปนี
ร้อยละการ
ถือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ

งบการเงิ นเฉพาะ

งบการเงิ นรวม****

ประเภทรายได้

ดําเนิ นการ
โดย

รายได้จากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้บริการที
เกียวเนืองกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์**
รายได้อน***
ื

บริษทั ฯ และ
ออริจนิ วัน

100.ii

-

-

190,844.9

99.17

412,701.7

คอนโด เอ
เจนซี

100.ii

-

-

Yj.v

i.PR

j h.v

บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

Pii.ii

44.2

100.00

P,RRr.j

i.ri

Y, h.v

รายได้รวม

ปี บัญชี 2554*
พันบาท

ปี บัญชี 2555

ร้อยละ

พันบาท

ปี บัญชี 2556

ร้อยละ

พันบาท

ปี บัญชี 2557

ร้อยละ
98.53

พันบาท

ร้อยละ

งวดหกเดือนสิ1 นสุดวันที2 34
มิถนุ ายน 2558
พันบาท
ร้อยละ

550,195.1

98.35

1,063,348.8

98.45

i.

2,864.2

0.51

1,883.4

0.17

P. Y

6,381.3

1.14

14,853.3

1.38

44.2
100.00
192,442.2
100.00
418,854.4
100.00
559,440.5
100.00
1,080,085.5
* ในปี YYv บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทํางบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในปีดงั กล่าว คอนโด เอเจนซี และ ออริจนิ วัน ยังไม่มรี ายได้จากธุรกิจหลักซึงไม่ได้มนี ัยสําคัญต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ
** รายได้จากค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้คา่ บริหารนิตบิ ุคคล รายได้คา่ บริการทําความสะอาดนิตบิ ุคคล เป็ นหลัก
*** รายได้อนประกอบด้
ื
วย ดอกเบียรับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเกียวข้องกัน และรายได้เงินมัดจํารับจากการยกเลิกสัญญาซือขายเป็ นหลัก
**** บริษทั ฯ จัดทํางบการเงินรวมโดยถือเสมือนว่าบริษทั ย่อยทังสองอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันมาโดยตลอด
แหล่งทีมา: ข้อมูลบริษทั ฯ

100.00

หมายเหตุ:
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.:

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

2.1.1 ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็ นส่วนใหญ่ภายใต้การดําเนินงานของบริษทั ฯ
และออริจิน วัน อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั ออริจิน วัน มีโ ครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขายจํานวน P
โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขมุ วิท Pij และ บริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือขายทีเหลือ
ทังหมด
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน Pji.g ล้านบาท vP .r ล้านบาท 550.2 ล้านบาท
และ 1,063.4 ล้านบาท สําหรับปี YYY YYh YYr และงวด 6 เดือนสินสุดวันที Ri มิถุนายน 2558 ตามลําดับ ทังนี
ในปี YYv บริษทั ฯ ยังไม่ได้เริมรับรูร้ ายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทังนี โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น v ประเภทหลัก ตามลักษณะรูปแบบของ
โครงการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีบริษทั ฯ กําหนดกลยุทธ์ ดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)

Luxury Residence
Boutique Living
Modern Habitat
Eco Green Resort

รายละเอียดของโครงการแต่ละประเภทเป็ นดังนี
(1)

Luxury Residence
กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมซึงส่วนใหญ่เป็ นประเภทอาคาร High Rise ทีมีแนวคิด
แนวคิ ด:
ผสมผสานการออกแบบ และการตกแต่งภายในแบบเรียบหรูสง่างามและมีมนต์เสน่หจ์ าก
การรังสรรค์งานสถาปตั ยกรรมด้วยความพิถพี ถิ นั จึงทําให้ผอู้ ยูอ่ าศัยสามารถสัมผัสกับการ
ั
ใช้ชวี ติ ทีเรียบหรูท่ามกลางกลินอายความงดงามของสถาปตยกรรมร่
วมสมัย
ทังนี โครงการประเภท Luxury Residence จะอยู่ภายใต้กลุม่ โครงการชือ Knightsbridge
และTheKnight ซึงปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการทีพัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย
จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,064 ล้านบาทและโครงการทีอยู่ระหว่าง
การพัฒนา จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,270 ล้านบาท

ส่วนที . . หน้าที 2

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ทังนี สามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Luxury Residence ได้ดงั นี
1.1

โครงการ The Knight I สุขมุ วิท Pir

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย

ถนนสุขมุ วิท 107 ซอยแบริง P สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ Ph7 ตารางวา
ประมาณ 2,07g ตารางเมตร
68,300 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียม สูง g ชัน
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pirห่างจากปากซอยประมาณ hii
เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ gii เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมกับการตกแต่งภายในแบบความ
มีชวี ติ ชีวาด้วยงานภาพวาดศิลปะ ในบรรยากาศทีเรียบหรู สงบเงียบแต่แฝง
ไว้ซงความสนุ
ึ
กสนาน
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 70 หน่วย
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

1.2

พนักงานบริษทั ผูซ้ งเริ
ึ มประสบความสําเร็จทีมีรายได้ตงแต่
ั 30,000 ถึง 40,000
บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ Pvi ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม YYh และแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม YYr
ตังแต่กุมภาพันธ์ YYh
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ jv ของมูลค่าโครงการ ณ วันที 3i มิถุนายน
YY8 คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน Y ห้อง
เริมโอนกรรมสิท ธิตังแต่ เ ดือ นสิง หาคม YYr มีย อดโอนแล้ว ณ วัน ที 3i
มิถุนายน YY8 จํานวน hv หน่วย คิดเป็ นร้อยละ jR ของมูลค่าโครงการ

โครงการ The Knight II สุขมุ วิท Pir

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 107 ซอยแบริง P สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ 145 ตารางวา
ประมาณ 1,70P ตารางเมตร
68,300 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียม สูง g ชัน
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pirห่างจากปากซอยประมาณ hii
เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ gii เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
- มีสระว่ายนํา Active Jet Pool
- อยู่ใกล้แหล่งร้านค้าสะดวกซือ และเดินทางสะดวกโดยสามารถใช้ถนนแบริง
และถนนลาซาลเป็ นทางเข้า-ออก
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมกับการตกแต่งภายในแบบความ
มีชวี ติ ชีวาด้วยงานภาพวาดศิลปะ ในบรรยากาศทีเรียบหรู สงบเงียบแต่แฝง
ไว้ซงความสนุ
ึ
กสนาน
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 55 หน่วย
พนักงานบริษทั ผูซ้ งเริ
ึ มประสบความสําเร็จทีมีรายได้ตงแต่
ั 30,000 ถึง 40,000
บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ PPv ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม YYh และแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม YYr
ตังแต่กุมภาพันธ์ YYh
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ rj ของมูลค่าโครงการ ณ วันที 30 มิถุนายน
YY8 คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน 10 ห้อง
เริมโอนกรรมสิทธิตังแต่ เดือนกรกฎาคม 2557 มียอดโอนแล้ว ณ วันที 30
มิถุนายน YYg จํานวน 4Y หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 7j ของมูลค่าโครงการ
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1.3

โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิท Pir

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 107 ซอยแบริง 6 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ 556 ตารางวา
ประมาณ 10,051 ตารางเมตร
80,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 25 ชัน จํานวน P อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pirห่างจากปากซอยประมาณ 3ii
เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง ประมาณ 400 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมผสานกับการตกแต่งภายในแบบ
ั บนั ในสไตล์หรูหราตามแบบฉบับทีอยู่อาศัยย่าน
สถาปตั ยกรรมปจจุ
Knightsbridge ทีเป็ นศูนย์กลางของมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- สิงอํานวยความสะดวกส่วนกลาง ได้แก่ สวน สระว่ายนํา ฟิตเนสบริเวณชัน
Y ของโครงการ ทําให้สามารถชมวิวของกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรปราการ
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

1.4

- ควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบ Key Card ระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV และ
ระบบความรักษาความปลอดภัยตลอด vชัวโมง
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน rh หน่วย
กลุ่มคนรุ่นใหม่ทกํี าลังจะมีครอบครัวซึงมีรายได้ตงแต่
ั 40,000 ถึง 60,000 บาท
ขึนไปต่อเดือน และเจ้าของธุรกิจ
ประมาณ gPi ล้านบาท
เริมก่อสร้างเดือนมีนาคม YYh และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2557
ตังแต่สงิ หาคม YYY
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ gr ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YY8 คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน 3v ห้อง
เริมโอนกรรมสิทธิตังแต่ เดือนธันวาคมปี YYr มียอดโอนแล้ว ณ วันที Ri
มิถุนายน YYg จํานวน Pr หน่วย คิดเป็ นร้อยละ rg ของมูลค่าโครงการ

Knightsbridge Sky River Ocean

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ

ถนนสุขุมวิท 7 สถานีรถไฟฟ้าสมุทรปราการ(อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึงคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปี Yhi)
ประมาณ 7hi ตารางวา
ประมาณ 16,53v ตารางเมตร
86,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 32 ชัน จํานวน P อาคาร
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จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚
1.5

- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยูห่ ่างจากสถานีรถไฟฟ้า สมุทรปราการ ประมาณ
ii เมตร ริมถนนสุขมุ วิท และวิวโค้งแม่นําเจ้าพระยา ซึงเป็ นจุดบรรจบ
ของท้องฟ้า แม่นํา และมหาสมุทร
- อาคารคอนโดมิเนียมขนาด R ชัน ซึงเป็ นอาคารคอนโดมิเนียมทีสูงทีสุดใน
จังหวัดสมุทรปราการ
- ประสบการณ์การพักผ่อนบนจุดสูงสุดของจังหวัดสมุทรปราการ ทีทุกวันของ
การใช้ชวี ติ คือวันพักผ่อนกับวิวโค้งแม่นําเจ้าพระยา และวิวมหาสมุทรแบบ
พาโนรามา (Panorama View)
- พืนทีส่วนกลางลอยฟ้าเหนือระดับกว่า P,Rii ตารางเมตร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน vhi หน่วย
กลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการทีมีภูมลิ ําเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มนัก
ธุรกิจทีต้องการมีบา้ นหลังทีสองเพือการพักผ่อน ซึงมีรายได้ตงแต่
ั 40,000 ถึง
60,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ P,v3i ล้านบาท
เริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี YY7 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส v ปี YYj
ตังแต่สงิ หาคม YYh
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ gr ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส v ปี YYj

โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่
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ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

ติดถนนพหลโยธิน สถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุด (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี Yhi)
ประมาณ 1,1hi ตารางวา
ประมาณ P4,398 ตารางเมตร
92,g00 บาท ต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน 2558)
คอนโดมิเนียมสูง 15 ชัน จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่บนถนนพหลโยธิน ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุด
- แนวคิดโครงการ “พืนทีชีวติ ทีบรรจบเส้นขอบฟ้ า” สัมผัสชีวติ แนวสูงกับ
ประสบการณ์การพักผ่อนกว่า 1,500 ตารางเมตร ณ จุดสูงสุดของสะพาน
ใหม่
- การออกแบบสถาปตั ยกรรม Modern Classic ร่วมสมัย สง่างามไร้กาลเวลา
ตามแบบฉบับทีอยู่อาศัยย่าน Knightsbridge ทีเป็ นศูนย์กลางของมหานคร
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ห้องชุดพักอาศัย จํานวนหน่วย 490 หน่วย
กลุ่ ม ลูก ค้า ท้อ งถินซึงต้อ งการเปลียนจากการเช่าทีอยู่อ าศัยมาเป็ นซือทีอยู่
อาศัย ทีมีรายได้ตงแต่
ั 30,000 ถึง 40,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 1,340 ล้านบาท
คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2559 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี
2560
ตังแต่มถิ ุนายน 2558
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ 73 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที 30 มิถุนายน
2558
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส 3 ปี 2560
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1.6

โครงการ Knightsbridge Ocean ศรีราชา

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ

ติดถนนสุขมุ วิท ห่างจากโรบินสัน ศรีราชาประมาณ 2.5 กม.
ประมาณ 1,604.5 ตารางวา
ประมาณ 28,244 ตารางเมตร
ji,r00 บาท ต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน 2558)
คอนโดมิเนียมสูง 35 ชัน จํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่บนถนนสุขมุ วิท อําเภอเมือง จังหวัดศรีราชา
นิคมอุตสาหกรรม เช่น
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง
และสถานศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
- การออกแบบโครงการในสไตล์วนิ เทจผสมผสานกับการตกแต่งภายในแบบ
ั บนั ในสไตล์หรูหราตามแบบฉบับทีอยู่อาศัยย่าน
สถาปตั ยกรรมปจจุ
Knightsbridge ทีเป็ นศูนย์กลางของมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ห้องชุดพักอาศัย จํานวนหน่วย 722 หน่วย
กลุ่ ม ลูก ค้า ท้อ งถินซึงต้อ งการเปลียนจากการเช่าทีอยู่อ าศัยมาเป็ นซือทีอยู่
อาศัย และกลุ่มชาวต่างชาติซงเป็
ึ นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีมี
รายได้ตงแต่
ั 35,000 ถึง 40,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 2,500 ล้านบาท

ส่วนที . . หน้าที 10

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚
(2)

Boutique Living
แนวคิ ด:

คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2559 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี
2561
เปิ ดขาย (pre-sale) โครงการให้แก่ลกู ค้า VIP ในเดือนมิถุนายน 2558 และคาด
ว่าจะเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในไตรมาส 3 ปี 2558
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ 8 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที 30 มิถุนายน
2558
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส 1 ปี 2561

กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมทีมีแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสถานทีสําคัญต่างๆ
ทัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิงเมืองทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีประวัตคิ วามเป็ นมาอัน
ยาวนาน ทําให้เกิดทีพักอาศัยทีมีรูปแบบเป็ นเอกลักษณ์ แ ละการตกแต่ งภายในที
ผสมผสานให้เหมาะกับการดําเนินชีวติ ของคนไทย ทําให้การดําเนินชีวติ ในทุกๆ วัน
เหมือนการได้ท่องเทียวท่ามกลางกลินอายความงดงามของสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย
แบบวินเทจ
ทังนี โครงการประเภท Boutique Livingจะอยู่ภ ายใต้ก ลุ่ ม โครงการชือ Sense of
London Kensington Notting Hill และ Villa Lasalle โดยแบ่ ง เป็ นโครงการที ปิ ด
โครงการแล้วจํานวน P โครงการ มูลค่าโครงการ Pjg ล้านบาทมีโครงการทีพัฒนา
แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขาย จํานวน โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ
h4i ล้านบาท โครงการทีอยู่ระหว่างการพัฒนาจํานวน 3 โครงการมูลค่าโครงการรวม
ประมาณ P,680 ล้านบาท

ทังนีสามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Boutique Living ได้ดงั นี
2.1

โครงการ Sense of London สุขมุ วิท Pij
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

สุขมุ วิท Pij ซอยสันติคาม v สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ Rhg ตารางวา
ประมาณ v,81h ตารางเมตร
41,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมด)
คอนโดมิเนียมสูง g ชัน จํานวน P อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pij ห่างจากปากซอยประมาณ 400
เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริงประมาณ 900 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
- การออกแบบโครงการในสไตล์โมเดิรน์ วินเทจ ผนวกกับกลินอายมนต์เสน่ห์
ของ ลอนดอนมหานครทีใหญ่โตทีสุดเมืองหนึงของโลก
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน Ph หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 20,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 198 ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนมีนาคม YYv และแล้วเสร็จในเดือนเมษายน YYY
ตังแต่สงิ หาคม YYR และปจั จุบนั ปิ ดการขายโครงการแล้ว
ปิ ดการขายและขายหมดทังโครงการแล้ว
ณ วันที 3i มิถุนายน YYg มียอดโอนแล้วร้อยละ Pii ของมูลค่าโครงการ
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2.2

โครงการ Kensington สุขมุ วิท Pir

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย

สุขมุ วิท 107 - สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ RgP ตารางวา
ประมาณ Y,655 ตารางเมตร
52,000 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง g ชัน จํานวน P อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pirห่างจากปากซอยประมาณ gii
เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริงประมาณ 950 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
ั
- การออกแบบโครงการเป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั บวกกับเสน่หข์ องงาน
ไม้เซาะร่อง โทนสีนําพาสเทล และรูปแบบการตกแต่งทีน่าหลงใหลแห่งย่าน
High Street Kensington ประเทศอังกฤษมาประยุกต์ให้เข้ากับการตกแต่ง
ห้อง และพืนทีส่วนกลางของอาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน Phr หน่วย
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

2.3

กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั
i,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 300 ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนเมษายน YYY และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม YYh
ตังแต่สงิ หาคม YYv
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ 89 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน P ห้อง
เริมโอนกรรมสิทธิตงแต่
ั เดือนพฤษภาคม YYh มียอดโอนแล้ว ณ วันที Ri
มิถุนายน YYg จํานวน PYR หน่วย คิดเป็ นร้อยละ gr ของมูลค่าโครงการ

โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท Pir

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

สุขมุ วิท 107 - สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ RgR ตารางวา
ประมาณ Y,52Y ตารางเมตร
62,500 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง g ชัน จํานวน P อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pirห่างจากปากซอยประมาณ rii
เมตรและห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริงประมาณ jii เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ส่วนที . . หน้าที 14
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

2.4

ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
ั
- การออกแบบโครงการเป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมีเสน่ห์
ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบับ
ย่านทีอยู่อาศัยทีน่าหลงใหล และมีระดับของย่าน Notting Hill มาประยุกต์
ให้เข้ากับการตกแต่งห้องและพืนทีส่วนกลางของอาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน PYr หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั
i,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 3vi ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนกันยายน YYY และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน YYh
ตังแต่มกราคม YY5
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ jh ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน j ห้อง
เริมโอนกรรมสิท ธิตังแต่ เ ดือ นกัน ยายน YYh มีย อดโอนแล้ว ณ วัน ที Ri
มิถุนายน YYg จํานวน Pvh หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 9v ของมูลค่าโครงการ

โครงการ Villa LaSalle สุขมุ วิท 105

ส่วนที . . หน้าที 15

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

ถนนสุขมุ วิท 105 ลาซาล 18 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ 963 ตารางวา
ประมาณ 10,65P ตารางเมตร
68,000 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชันจํานวน 2 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท 115 (ซอยลาซาล18) และห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง ประมาณ 850 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี
- การออกแบบโครงการ ได้แรงบันดาลใจแห่งศิลปะจากมหานครปารีส
สร้างสรรค์การอยู่อาศัยอันสง่างามด้วยดีไซน์ทหรู
ี หรา ทันสมัย ภายใต้
แนวคิด Modern French – Luxury Living ทีสุดของการพักอาศัยทีเรียบหรู
ในสไตล์ฝรังเศส
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 353 หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 20,000ถึง 35,000บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 720 ล้านบาท
เริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 255g
ตังแต่เดือนสิงหาคม YYr
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ gg ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้
ั ไตรมาส v ปี 255g
‚ ตงแต่
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2.5

โครงการ Notting Hill ติวานนท์-แคราย

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ติดถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 16 สถานีรถไฟฟ้า กระทรวงสาธารณสุข(อยู่
ระหว่างการก่อสร้างซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559)
ประมาณ 54v ตารางวา
ประมาณ 5,568 ตารางเมตร
68,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชันจํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ตดิ ถนนติวานนท์ (ซอยติวานนท์ 16) และห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 500 เมตร
- ใกล้ศนู ย์ราชการเมืองนนทบุรี และกระทรวงสาธารณสุข
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ติดถนนติวานนท์ ใกล้แยกแคราย(งามวงศ์วาน-ติวานนท์)
- และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
- ทางพิเศษศรีรชั
- การออกแบบโครงการเป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมีเสน่ห์
ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติค ตามแบบฉบับ
ย่านทีอยู่อาศัยทีน่าหลงใหล และมีระดับย่าน Notting Hill มาประยุกต์ให้เข้า
กับการตกแต่งห้องและพืนทีส่วนกลางของอาคาร
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 180 หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 20,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ส่วนที . . หน้าที 17

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

ประมาณ 3j0 ล้านบาท
เริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559
ตังแต่เดือนกันยายน YYr
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ 4h ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส 2 ปี YYj

2.6 โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนพหลโยธิน สถานีรถไฟฟ้า BTS บางบัว (อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึงคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562)
ประมาณ 616 ตารางวา
ประมาณ 6,480 ตารางเมตร
89,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชันจํานวน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ตดิ ถนนพหลโยธิน และใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้า
BTS บางบัว (อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562)
- การออกแบบโครงการ เป็ นการประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมี
เสน่หข์ องเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติค ตามแบบ
ฉบับย่านทีอยู่อาศัยทีน่าหลงใหล และมีระดับย่าน Notting Hill มา
ประยุกต์ให้เข้ากับการตกแต่งห้องและพืนทีส่วนกลางของอาคาร
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚
(3)

Modern Habitat
แนวคิ ด:

ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 194 หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 20,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 570 ล้านบาท
คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี
2559
ตังแต่เดือนตุลาคม 2557
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ rP ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส 4 ปี 2559

กลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมทีมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซงมี
ึ ความคิดไม่เหมือนใคร ทัง
ทางด้า นภาพลัก ษณ์ ท างสัง คม และการดํา เนิ น ชีวิต ประจํา วัน เพือหนี จ ากความ
ซํ าซากจํ า เจ และกรอบทางสัง คม ทั งนี โครงการประเภท Modern Habitat
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทีสัมผัสได้ถงึ ความทันสมัยซึงเข้ากับดําเนินชีวติ ของคน
รุ่นใหม่ทพร้
ี อมจะเปิ ดรับสิงใหม่เสมอด้วยแรงบันดาลใจจากแนวความคิดนีได้กลายมา
เป็ นคอนโดมิเนียมสุดโมเดิรน์ ผสมผสานเทคนิคทางสถาปตั ยกรรมทีสะท้อนถึงเสน่ ห์
ของผูพ้ กั อาศัยแบบคนรุ่นใหม่
ทังนี ป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ มีโ ครงการทีพัฒ นาแล้ว เสร็จ และอยู่ ร ะหว่ า งการขาย 3
โครงการ มูลค่าโครงการ 1,215 ล้านบาท มีโครงการทีอยู่ระหว่างการพัฒนาทังหมด
5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,835 ล้านบาท

ทังนีสามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Modern Habitat ได้ดงั นี
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

3.1

โครงการ B-Loftสุขมุ วิท Pij* (ดําเนินการโดย ออริจนิ วัน)

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 109 สันติคาม 12 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ 360 ตารางวา
ประมาณ 5,006 ตารางเมตร
47,500 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน จํานวน P อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pi9 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS
แบริงประมาณ 1.5กิโลเมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
- การออกแบบโครงการในการนําโครงสร้างหลักของตัวอาคารผนังปูนเปลือย
พืนปูนขัดมันทีไม่มกี ารปรุงแต่งเป็ นเสน่หใ์ นการตกแต่งพืนทีส่วนกลาง และ
เน้นเรืองฟงั ก์ชนั การใช้งานภายในห้องชุดอย่างลงตัว สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั การตกแต่งห้องและสร้างบรรยากาศทีอยู่อาศัยที แฝงไปด้วย
กลินอายของความเป็ นนิวยอร์ค - ลอฟท์
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

3.2

- ห้องสมุดส่วนตัว และห้องอ่านหนังสือส่วนกลาง
- บริการรถรับส่งระหว่างโครงการ และสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 171 หน่วย
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น หรือวัยเริมต้นของชีวติ การทํางาน (First Jobber) ทีต้องการที
พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า มีรายได้ตงแต่
ั 20,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อ
เดือน
ประมาณ 2v0 ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนกันยายน YYh และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม YYr
ตังแต่เดือนพฤษภาคม YYh
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ jR ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน g ห้อง
เริมโอนกรรมสิท ธิตังแต่ เ ดือ นธัน วาคม 2557 มีย อดโอนแล้ว ณ วัน ที Ri
มิถุนายน YYg จํานวน Pvj หน่วย คิดเป็ นร้อยละ gv ของมูลค่าโครงการ

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท PPY
ประมาณ virตารางวา
ประมาณ 5,837 ตารางเมตร
46,800 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน จํานวน P อาคาร
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จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท PPYห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่
เจ้าสมิงพราย (อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี Y60)
ประมาณ vii เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
ถนนเทพารักษ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพลี – พระราม
- ตังอยู่ใกล้กบั Big C Supermarket สาขาปูเ่ จ้าสมิงพราย ซึงตังอยู่ตน้ ซอย
สุขมุ วิท PPY
- การออกแบบโครงการทีนําโครงสร้างหลักของตัวอาคารผนังปูนเปลือย
และพืนปูนขัดมันทีไม่มกี ารปรุงแต่ง มาเป็ นเสน่หใ์ นการตกแต่งพืนที
ส่วนกลาง โดยเน้นเรืองฟงั ก์ชนการใช้
ั
งานภายในห้องชุดทีมีความลงตัว
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การตกแต่งห้อง และสร้างบรรยากาศทีอยู่
อาศัยทีแฝงไปด้วยกลินอายของความเป็ นลอฟท์
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน i หน่วย
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น หรือวัยเริมต้นของชีวติ การทํางาน (First Jobber) ทีต้องการ
ทีพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า มีรายได้ตงแต่
ั 20,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อ
เดือน
ประมาณ jY ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนมกราคม YYr และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม YYg
ตังแต่มถิ ุนายน YYh
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ hh ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน 5Y ห้อง
เริมโอนกรรมสิท ธิตังแต่ เ ดือ นมีน าคม 255g มีย อดโอนแล้ว ณ วัน ที Ri
มิถุนายน YYg จํานวน P i หน่วย คิดเป็ นร้อยละ Y ของมูลค่าโครงการ
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3.3

โครงการ B-Republic สุขมุ วิท PiP/P

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขมุ วิท 101/1 สถานีรถไฟฟ้า BTSปุณณวิถี
ประมาณ ghj ตารางวา
ประมาณ 9,674 ตารางเมตร
69,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชันจํานวน อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท 101/1 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
BTSปุณณวิถี ประมาณ 1.5กิโลเมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
- การออกแบบโครงการสไตส์ Modern Scandinavian รูปแบบการตกแต่งที
เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่อนความหรูหราไว้ในรายละเอียด ผสาน
ความคลาสสิคทีใช้งานได้จริง และครบทุกฟงั ชัน
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

- สิงอํานวยความสะดวกตอบรับไลฟ์สไตส์ในพืนทีส่วนกลางกว่า 1,100 ตร.ม.
ไ ด้ แ ก่ Business Center, Game Room, Chill Out Terrace, Library,
Fitness, Stream Room, Swimming Pool, Sky Yoga
- บริการรถรับส่งระหว่างโครงการ และสถานีรถไฟฟ้า BTSปุณณวิถี
- ใกล้ห้างสรรพสินค้าชันนํ า เช่น ซีคอนสแควร์ พาราไดซ์ปาร์ค เซ็นทรัล
บางนา ปิ ยรมย์สปอร์ตคลับ และ Bangkok Mall
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน RPg หน่ วย (อาคาร Aจํานวน 166 หน่ วย / อาคาร B
จํานวน PY หน่วย)
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น หรือวัยเริมต้นของชีวติ การทํางาน (First Jobber) ทีต้องการที
พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า มีรายได้ตงแต่
ั
i,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อ
เดือน
ประมาณ 6gi ล้านบาท
เริมก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน YYh และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม YYg
ตังแต่ตุลาคม YYh
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ hP ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg คงเหลือห้องทีรอขายจํานวน 1PR ห้อง
เริมโอนกรรมสิท ธิตังแต่ เ ดือ นมีน าคม 255g มีย อดโอนแล้ ว ณ วัน ที Ri
มิถุนายน YYg จํานวน PPh หน่วย คิดเป็ นร้อยละ Rv ของมูลค่าโครงการ

3.4 โครงการ Pause A สุขมุ วิท 107

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ

ถนนสุขมุ วิท107 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ 215 ตารางวา
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พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

ประมาณ 2,5ii ตารางเมตร
74,200 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท 107 (ซอยแบริง1/1) และห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง ประมาณ 800 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
- และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี
- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo
- บริการรถรับส่งระหว่างโครงการ และสถานี BTS แบริง
ห้องชุดพักอาศัย จํานวนประมาณ 78 หน่วย
กลุ่มคนวัยทํางานหรือกลุ่มลูกค้าทัวไปทีชืนชอบการออกแบบทีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 25,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 19Y ล้านบาท
เริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558
บริษทั ฯ เปิ ดขาย (pre-sale) โครงการให้แก่ลกู ค้า VIP ในเดือนธันวาคม YYr
และเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ YYg
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ RP ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg
คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิได้
ั ไตรมาส 4 ปี YY8
‚ ตงแต่
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3.5 โครงการ Pause B สุขมุ วิท 107

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย

ถนนสุขมุ วิท 107 สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง
ประมาณ 226 ตารางวา
ประมาณ 2,h Y ตารางเมตร
74,R00 บาทต่ อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที 30
มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท 107 (ซอยแบริง1/1) และห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS แบริง ประมาณ 800 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
- และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี
- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo
- บริการรถรับส่งระหว่างโครงการ และสถานี BTS แบริง
ห้องชุดพักอาศัย จํานวนประมาณ r8 หน่วย
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

กลุ่ ม คนวัย ทํ า งานหรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ทัวไปทีชืนชอบการออกแบบที มีค วามเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 25,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 19Y ล้านบาท
เริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558
บริษทั ฯ เปิ ดขาย (pre-sale) โครงการให้แก่ลูกค้า VIP ในเดือนธันวาคม YYr และ
เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ YYg
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ v ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้
ั ไตรมาส 4 ปี YY8
‚ ตงแต่

3.6 โครงการ Pause สุขมุ วิท 103

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข 7) ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข ประมาณ
700 เมตร
ประมาณ hYR ตารางวา
ประมาณ 7,058 ตารางเมตร
79,500 บาทต่ อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที 30
มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน 2 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่ในถนนถนนสุขมุ วิท PiR (ซอยอุดมสุข r) ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข ประมาณ 500 เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

ถนนบางนา – ตราด
- และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี
- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo
จํานวน h8 ยูนิต
กลุ่ ม คนวัย ทํ า งานหรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ทัวไปทีชืนชอบการออกแบบที มีค วามเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 25,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ Yhi ล้านบาท
คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559
ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ YYg
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ Rh ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้
ั ไตรมาส 4 ปี Y59
‚ ตงแต่

3.7 โครงการ Pause สุขมุ วิท 115

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย

ถนนสุขุมวิท 115 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ปู่เจ้าสมิงพราย ประมาณ 300 เมตร
(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560)
ประมาณ YgR ตารางวา
ประมาณ r,jYR ตารางเมตร
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ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

65,900 บาทต่ อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที 30
มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน 2 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท PPY (ซอยอภิชาติ) ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS ปูเจ้า ประมาณ ri เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
- และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี
- การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo
จํานวน RPi ยูนิต
กลุ่ ม คนวัย ทํ า งานหรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ทัวไปทีชืนชอบการออกแบบที มีค วามเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 25,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 540 ล้านบาท
คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2559
ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ YYg
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ RP ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน 2558
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้
ั ไตรมาส 4 ปี YYj
‚ ตงแต่
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3.8 โครงการ Pause ID สุขมุ วิท Pir

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ถนนสุขุมวิท Pir (ซอยแบริง Ph) ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง ประมาณ 1
กิโลเมตร
ประมาณ Rji ตารางวา
ประมาณ Y,RRg ตารางเมตร
62,600 บาทต่ อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที 30
มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน 1 อาคาร
- ทําเลทีตังทีดีโดยตังอยู่ในถนนสุขมุ วิท Pir (ซอยแบริง Ph) ห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า BTS แบริง ประมาณ gii
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
- และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา – ดินแดง – แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า – มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย – รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี
การออกแบบโครงการ แบบ Modern Minimal Condo
จํานวน iP ยูนิต
กลุ่ ม คนวัย ทํ า งานหรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ทัวไปทีชืนชอบการออกแบบที มีค วามเป็ น
เอกลักษณ์ทมีี รายได้ตงแต่
ั 25,000 ถึง 35,000 บาทขึนไปต่อเดือน
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มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚
(4)

ประมาณ 345 ล้านบาท
คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2560
ตังแต่เดือนมีนาคม 2558
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ Pg ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน 2558
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้
ั ไตรมาส P ปี Yhi
‚ ตงแต่

Eco Green Resort
เนืองจาก ประเทศไทย ณ ปจั จุบนั มีพนที
ื ซึงถูกพัฒนาเป็ นพืนทีอุตสาหกรรมจํานวนมาก
แนวคิ ด:
อีกทังยังเกิดการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัวประเทศ ส่งผลให้เกิดแหล่งงาน
ทีเพิมมากขึน พร้อมกับการจ้างงานเพิมมากขึน จากสภาพแวดล้อมการพัฒนาดังกล่าว
บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงปริมาณความต้องการทีพักอาศัยทีใกล้แหล่งอุตสาหกรรมทีมี
คุณภาพ พร้อมกับให้ความรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนภายหลังการเหน็ดเหนือยจากการทํางาน
บริษัทฯ จึงออกแบบโครงการประเภท Eco Green Resort ทีมีเ อกลักษณ์ ด้วยพืนทีสี
เขียวเพือให้ผพู้ กั อาศัยรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี บริษทั ฯ ได้คดั สรรวัสดุ
ที มี คุ ณ ภาพ และเป็ นมิ ต รกั บ ธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อ ม เช่ น การเลื อ กใช้
เครืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึงสามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ vi เป็ นต้น
ทังนี โครงการประเภท Eco Green Resort จะอยู่ภายใต้กลุ่มโครงการชือ Tropicana
และ The Cabana ซึงป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ มีโ ครงการทีอยู่ร ะหว่ างการพัฒนาทังหมด
โครงการ มูลค่าโครงการรวม P,rgi ล้านบาท
ทังนีสามารถสรุปรายละเอียดโครงการประเภท Eco Green Resort ได้ดงั นี
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4.1

โครงการ Tropicana เอราวัณ

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย
ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

ถนนทางรถไฟสายเก่า สถานีรถไฟฟ้าพิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ (อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560)
ประมาณ 89r ตารางวา
ประมาณ 10,900 ตารางเมตร
60,600 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชันจํานวน อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่บนถนนสุขมุ วิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้า พิพธิ ภัณฑ์
ช้างเอราวัณประมาณ Yii เมตร
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
ถนนเทพารักษ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพลี – พระราม
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จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚
4.2

- โครงการทีมีเอกลักษณ์ดว้ ยพืนทีสีเขียวเพือให้ผพู้ กั อาศัยรูส้ กึ ถึงการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี บริษทั ฯ ยังคัดสรรควัสดุมคี ุณภาพ และ
เป็ นมิตรกับธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
- เครืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดที งโครงการ
ั
ซึง
สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ vi
- สีทาภายนอกอาคารแบบสะท้อนความร้อนช่วยลดอุณหภูมสิ ะสมภายใน
อาคาร
ห้อ งชุ ด พัก อาศัย จํา นวน RhR หน่ ว ย (อาคาร A197หน่ ว ย / อาคาร B166
หน่วย)
พนักงานโรงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีมีรายได้ตงแต่
ั 17,000 ถึง 30,000 บาท
ขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 680 ล้านบาท
เริมก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี YY8 และจะแล้วเสร็จในไตรมาส ปี YY9
ตังแต่มถิ ุนายน YYr
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ YR ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YY8
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส 2 ปี YY9

โครงการ The Cabana สําโรง

ทีตังโครงการ
พืนทีโครงการ
พืนทีขาย

ถนนทางรถไฟสายเก่า
ประมาณ 1,554 ตารางวา
ประมาณ Pj,100 ตารางเมตร
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ราคาเฉลียต่อตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

จํานวนหน่วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มูลค่าโครงการ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขาย
ความคืบหน้าในการขาย
การโอนกรรมสิทธิ ‚

53,900 บาทต่อตารางเมตร (ราคาเฉลียของห้องชุดทีขายแล้วทังหมดถึงวันที
30 มิถุนายน YYg)
คอนโดมิเนียมสูง 8 ชันจํานวน R อาคาร
- ทําเลทีตังทีดี โดยตังอยู่บนถนนสุขมุ วิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้า สําโรง
ประมาณ 700 เมตร(อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
Y60)
- ทําเลทีเป็ นจุดเชือมต่อทะลุถงึ ถนนหลัก เช่น
ถนนสุขมุ วิท
ถนนศรีนครินทร์
ถนนบางนา – ตราด
ถนนเทพารักษ์
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
และทางด่วนทีสําคัญ เช่น
บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒนะ
บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา – สุวรรณภูมิ – นิคมฯ อมตะนคร -ชลบุรี
ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมบางพลี – พระราม
- โครงการทีพักอาศัยทีมีเอกลักษณ์ดว้ ยสไตล์ Modern Resortเพือให้ผพู้ กั
อาศัยรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง พร้อมการตกแต่งภายในสไตล์เรียบ
หรู
- พืนทีส่วนกลางครอบคลุมทังพืนทีบริเวณ ชัน P และชันดาดฟ้า พร้อมทัง
พืนทีส่วนตัวสําหรับการพักผ่อนบริเวณชันดาดฟ้าของโครงการ
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน rPj หน่ วย (อาคาร A254 หน่ วย / อาคาร B iR
หน่วย / อาคาร C h หน่วย)
กลุ่ ม ลูก ค้า ท้อ งถินซึงต้อ งการเปลียนจากการเช่าทีอยู่อ าศัยมาเป็ นซือทีอยู่
อาศัย และกลุ่มพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีมีรายได้ตงแต่
ั 17,000
ถึง 30,000 บาทขึนไปต่อเดือน
ประมาณ 1,Pi0 ล้านบาท
คาดว่าจะเริมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี YYg และจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี
YYj
ตังแต่กนั ยายน YYr
ยอดขายทีทําสัญญาแล้วร้อยละ 4 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที Ri มิถุนายน
YYg
คาดว่าจะสามารถเริมโอนกรรมสิทธิได้ตงแต่
ั ไตรมาส 4 ปี YY9
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สถานะการก่อสร้าง การขาย และการโอนกรรมสิทธิของโครงการของบริ
ษทั ฯ ณ วันที Ri มิถุนายน YY8 สรุปได้ดงั นี
‚

โครงการ

พื1นที2
โครงกา
ร
(ไร่-งานตร.วา)

โครงการ Sense of
Londonสุขมุ วิท 109
โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107
โครงการ Notting Hill
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight I
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight II
สุขมุ วิท 107
โครงการ
Knightsbridge สุขมุ วิท
107
โครงการ B-Loftสุขมุ วิท
109
โครงการ B-Loftสุขมุ วิท
115
โครงการ
Knightsbridge Sky
River Ocean
โครงการ B-Republic
สุขมุ วิท 101/1
โครงการ Tropicana
เอราวัณ

การก่อสร้าง

พื1นที2
ขาย
(ตร.
เมตร)

0-3-68.0

4,815.6

0-3-81.0

5,655.4

0-3-83.0

5,524.5

0-1-67.0

2,077.7

0-1-45.3

1,701.0

1-1-56.0

10,051.7

0-3-60.0

5,006.0

1-0-07

5,837.1

1-3-60.0

16,533.5

2-0-69.0

9,673.9

2-0-96.9

10,900.0

เดือน/ปี ที2
เริ2 มก่อสร้าง

มีนาคม 2554
เมษายน
2555
กันยายน
2555
พฤษภาคม
2556
พฤษภาคม
2556
มีนาคม 2556
กันยายน
2556
มกราคม
2557
ไตรมาส 4
2557
พฤศจิกายน
2556
ไตรมาส 1
2558

เดือน/ปี ที2
ก่อสร้างเสร็จ
หรือคาดว่า
จะแล้วเสร็จ

การโอนกรรมสิ ทธิ_

การขาย
ร้อยละความ
คืบหน้ า
ก่อสร้าง

จํานวนห้องทัง1 หมด

จํานวนห้องที2ขาย
แล้ว

จํานวนห้องคงเหลือ
รอขาย

เดือน/ปี ที2โอน
กรรมสิ ทธิ_
หรือคาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ_

จํานวนห้องที2โอน
กรรมสิ ทธิ_ แล้ว
หน่ วย

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

100

162

198.7

162

198.7

-

-

100

เมษายน 2555

162

100

167

300.0

155

266.1

12

33.9

89

พฤษภาคม
2556

100

157

340.0

148

325.2

9

14.8

96

100

70

140.0

65

132.2

5

7.8

100

55

114.0

45

90.3

10

ธันวาคม
2557

100

276

810.0

242

703.0

ธันวาคม
2557

100

171

240.0

163

มีนาคม 2558

100

202

295.0

ไตรมาส 4
2559

30

460

มีนาคม 2558

100

ไตรมาส 2
2559

19

เมษายน
2555
พฤษภาคม
2556
กันยายน
2556
สิงหาคม
2557
กรกฎาคม
2557

ล้านบาท

ร้อยละ
ความ
คืบหน้ า
การขาย

จํานวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิ ทธิ_

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

198.7

-

-

153

261.9

2

4.2

กันยายน 2556

146

320.1

2

5.1

94

สิงหาคม 2557

64

130.1

1

2.1

23.7

79

กรกฎาคม
2557

45

90.3

0

0.0

34

107.0

87

ธันวาคม 2557

217

627.9

25

75.1

223.3

8

16.7

93

ธันวาคม 2557

149

201.7

14

21.6

147

194.2

55

100.8

66

มีนาคม 2558

120

152.8

27

41.4

1,430.0

411

1,251.2

49

178.8

87

ไตรมาส 4
2559

-

-

411

1,251.2

318

680.0

205

416.5

113

263.5

61

มีนาคม 2558

116

233.6

89

182.9

363

680.0

202

360.0

161

320.0

53

ไตรมาส 2
2559

-

-

202

360.0
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โครงการ

พื1นที2
โครงกา
ร
(ไร่-งานตร.วา)

โครงการ Villa Lasalle
2-1-63.0
สุขมุ วิท 105
โครงการ Notting Hill ติ
1-1-43.5
วานนท์-แคราย
โครงการ The Cabana
3-3-54
สําโรง
โครงการ Notting Hill
1-2-16.1
พหล-เกษตร
โครงการ Pause A
0-2-15
สุขมุ วิท 107
โครงการ Pause B
0-2-26
สุขมุ วิท 107
โครงการ Pause
1-2-53
สุขมุ วิท 103
โครงการ Pause
1-1-83
สุขมุ วิท 115
โครงการ Pause ID
0-3-90
สุขมุ วิท 107
โครงการ
Knightsbridge Sky
2-3-60
City สะพานใหม่
โครงการ
Knightsbridge The
4-0-4.5
Ocean ศรีราชา
รวม
แหล่งทีมา: ข้อมูลบริษทั ฯ

การก่อสร้าง

พื1นที2
ขาย
(ตร.
เมตร)

เดือน/ปี ที2
เริ2 มก่อสร้าง

เดือน/ปี ที2
ก่อสร้างเสร็จ
หรือคาดว่า
จะแล้วเสร็จ

การโอนกรรมสิ ทธิ_

การขาย

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

ร้อยละ
ความ
คืบหน้ า
การขาย

49

353

720.0

306

631.5

47

88.5

88

18

180

390.0

88

179.6

92

210.4

46

-

719

1,100.0

322

463.3

397

636.7

42

ร้อยละความ
คืบหน้ า
ก่อสร้าง

จํานวนห้องทัง1 หมด

จํานวนห้องที2ขาย
แล้ว

จํานวนห้องคงเหลือ
รอขาย

ไตรมาส 4
2557
ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 1
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2558

ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 2
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 1
2560

-

194

570.0

156

405.1

38

164.9

71

50

78

195.0

26

60.3

52

134.7

31

50

78

195.0

36

82.6

42

112.4

42

-

268

560.0

86

203.9

183

356.1

36

-

310

540.0

100

167.8

210

372.2

31

-

201

345.0

39

62.1

162

282.9

18

14,398.0

ไตรมาส 1
2559

ไตรมาส 3
2560

-

490

1,340.0

366

974.7

124

365.3

73

28,244.0

ไตรมาส 2
2559

ไตรมาส 1
2561

-

722

2,500.0

58

201.5

664

2,298.5

8

5,995

13,682.7

3,528

7,592.9

2,467

6,089.8

55

10,650.8
5,568.2
19,100.0
6,480.0
2,5i0.0
2,h Y.0
7,058.3
7,953.2
5,338.2

เดือน/ปี ที2โอน
กรรมสิ ทธิ_
หรือคาดว่าจะ
โอนกรรมสิ ทธิ_
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 2
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2558
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 4
2559
ไตรมาส 1
2560

จํานวนห้องที2โอน
กรรมสิ ทธิ_ แล้ว
หน่ วย

จํานวนห้องคงเหลือ
รอโอนกรรมสิ ทธิ_

ล้านบาท

หน่ วย

ล้านบาท

-

-

306

631.5

-

-

88

179.6

-

-

322

463.3

-

-

156

405.1

-

-

26

60.3

-

-

36

82.6

-

-

86

203.9

-

-

100

167.8

-

-

39

62.1

ไตรมาส 3
2560

-

-

366

974.7

ไตรมาส 1
2561

-

-

58

201.5

1,172

2,217.1

2,356

5,375.8
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ขัน1 ตอนการชําระเงิ นห้องชุด และการดําเนิ นการติ ดตามลูกค้าที2ค้างชําระเงิ นงวดดาวน์
บริษทั ฯ จะเปิ ดขายโครงการส่วนใหญ่ก่อนโครงการจะแล้วเสร็จ เนืองจากการก่อสร้างโครงการนันต้องใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ดังนัน การเปิ ดขายโครงการก่อนในลักษณะดังกล่าว ผู้จองซือจะต้องชําระค่าทําสัญญา
และเงินดาวน์ให้แก่บริษทั ฯ คิดเป็ นประมาณร้อยละ Pi-P2 ของมูลค่าการขายห้องชุด ซึงจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถ
ขายให้แก่ลูกค้าทีต้องการจองซือเพืออยู่อาศัยจริง มากกว่าลูกค้าทีต้องการจองซือเพือเก็งกําไรทังนี ลูกค้าจะต้อง
ชําระเงินดาวน์ให้แก่บริษทั ฯ เป็ นรายเดือนตังแต่วนั ทีทําสัญญาซือขาย จนถึงวันทีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ส่วนทีเหลือประมาณร้อยละ 88-90 ของมูลค่าการขายห้องชุด ลูกค้าจะชําระเงินให้แก่บริษทั ฯ ณ วันทีโอนกรรมสิทธิ ‚
ห้องชุด
บริษทั ฯ มีมาตรการการติดตามลูกค้าทีค้างชําระเงินงวดดาวน์ ซึงขันตอนการติดตามจะเป็ นไปตามเงือนไข
ในสัญญาซือขายห้องชุดของแต่ละโครงการ โดยบริษัทฯ มีการจัดทํารายงานการติดตามลูกค้าค้างชําระเป็ นราย
เดือน และฝา่ ยบัญชีการเงินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามลูกค้าค้างชําระทังนี บริษทั ฯ มีมาตรการการติดตามลูกค้า
ทีค้างชําระเงินงวดดาวน์ ดังนี
ระยะเวลาค้างชําระเงิ นดาวน์
เกินกว่า P เดือน
เกินกว่า เดือน
เกินกว่า R เดือน
ถัดไปอีก อาทิตย์ จากระยะเวลาค้างชําระเงินดาวน์
เกินกว่า R เดือน
ถัดไปอีก v อาทิตย์ จากระยะเวลาค้างชําระเงินดาวน์
เกินกว่า R เดือน

การดําเนิ นการ
ติดตามทวงถามผ่านทาง SMS และทางโทรศัพท์
ติดตามทวงถามผ่านทาง SMS และทางโทรศัพท์
ติดตามทวงถามผ่านทาง SMS ทางโทรศัพท์และ
ส่งจดหมายทวงถาม ครังที P
ส่งจดหมายทวงถาม ครังที
ส่งจดหมายยึดเงินดาวน์ และดําเนินการยึดเงิน
ดาวน์

2.1.2 ธุรกิ จให้บริการที2เกี2ยวเนื2 องกับธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ฯ ยังให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษทั ย่อยคือ คอนโด เอเจนซี ได้แก่ บริการ
จัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่โ ครงการทีบริษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นา
เท่านัน เพือสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึงเป็ นหนึงในกลยุทธ์ดา้ นการบริการหลังการ
ขายของบริษทั ฯ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ให้บริการบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุด 7 โครงการ ได้แก่ โครงการ Sense
of London สุขุม วิท 109 โครงการ Kensington สุขุม วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขุม วิท 107 โครงการ The
Knight I สุขุม วิท 107 โครงการ The Knight II สุขุม วิท 107 โครงการ B-Loft สุขุม วิท 109 และโครงการ B-Loft
สุขุมวิท 1PY ทังนี บริษทั ฯ จะได้รบั ค่าจ้างการบริหาร และจัดการแบบเหมารวมเป็ นรายเดือนจากนิตบิ ุคคอาคารชุด
ของโครงการต่างๆ ตามทีกล่าวข้างต้นนอกจากนี หากลูกค้าต้องการจัดหาผูเ้ ช่า คอนโด เอเจนซี จะเป็ นตัวแทนใน
การจัดหาผูเ้ ช่า โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราค่าเช่ารายเดือน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีแผนทีจะขยายธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจ อสังหาริม ทรัพย์ อย่างมี
นัยสําคัญ และบริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการให้บริการแก่นิติบุคคลอาคารชุดทีบริษัทฯ มิได้เป็ นผู้พฒ
ั นา เนืองจาก
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การดําเนินธุรกิจดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมประสิทธิภาพการบริการหลังการขายซึงเป็ นหนึงในกลยุทธ์ของ
บริษทั ฯเท่านัน
.2

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เชือว่า บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดและข้อได้เปรียบในการแข่งขันทีสําคัญ ดังนี
ทําเลทีตังของโครงการ
บริษทั ฯให้ความสําคัญกับทําเลทีตังของโครงการเป็ นลําดับแรกในการพัฒนาโครงการทุกโครงการของบริษทั
ฯ เนืองจากทําเลทีตังของโครงการถือเป็ นปจั จัยหลักทีสําคัญทีสุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิง
สําหรับโครงการคอนโดมิเนียม ทังนี ทําเลทีตังโครงการต้องใกล้แหล่งคมนาคมทีสําคัญ และเดินทางสะดวก โดย
บริษทั ฯ เลือกทําเลทีตังโครงการทีใกล้สถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึงเป็ นพืนทีทีมีอตั ราการเติบโตทางด้านประชากรทีสูง เช่น โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท Pir ซึงตังอยู่ในถนน
สุขุมวิท Pir ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริงประมาณ vii เมตร และแวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคขันพืนฐาน ได้แก่
โรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนาห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา
เป็ น ต้ น เช่ น เดีย วกับ โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ซึงตังอยู่ ริม ถนนสุ ขุ ม วิท และติด กับ แม่ นํ า
เจ้าพระยา ซึงถือเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมวิวแม่นําเจ้าพระยาทีสูงทีสุดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถมอง
เห็นทัศนียภาพของโค้งแม่นําเจ้าพระยาซึงบรรจบกับท้องทะเลบริเวณปากอ่าวได้อย่างชัดเจน เป็ นต้นอย่างไรก็ดี
นอกจากพืนทีแถบจังหวัดสมุทรปราการบริษทั ฯ ยังมีแผนขยายการพัฒนาโครงการไปยังพืนทีทีมีศกั ยภาพแห่งใหม่
เช่น กรุงเทพ - นนทบุรี ซึงเป็ นหนึงในพืนทีทีมีอตั ราการเติบโตทางด้านประชากรทีสูงแห่งหนึงของกรุงเทพฯ และ
เป็ นทําเลทีใกล้กบั รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซือ)
นอกจากทํา เลทีตังโครงการทีใกล้ส ถานี ข นส่ ง มวลชนระบบรางในเขตรอบนอกกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับพืนทีเขตนิคมอุตสาหกรรม เนืองจากเป็ นแหล่งงานคุณภาพสูงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมซึงเน้ นการผลิตเพือการส่งออกอันเป็ นปจั จัยพืนฐานของประเทศ ส่งผลให้พืนทีดังกล่าวมี
แนวโน้ มความต้องการทีอยู่อาศัยเพิมสูงขึน เช่น นิคมอุ ตสาหกรรมปิ นทอง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย เป็ นต้น โดย ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการซึงใกล้กบั นิคม
อุตสาหกรรมจํานวน P โครงการ ได้แก่ โครงการ Tropicana เอราวัณ ซึงตังอยู่ใกล้กลุ่มบริษทั โตโยต้า อีซซู ุ ฮอนด้า
และพานาโซนิค ภายในนิคมอุสาหกรรมปู่เจ้าสมิงพราย โดยบริษทั ดังกล่าว มีพนักงานทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
จํานวนมากโดยพนักงานชาวญีปุ่นทีทํางานอยู่ใ นเมืองไทยมีความต้องการทีอยู่อาศัยใกล้สถานทีทํางาน ทําให้
โครงการดังกล่าวได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าชาวญีปุน่ เป็ นต้น
การออกแบบโครงการทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design)ภายใต้ชอโครงการที
ื
หลากหลาย
บริษัท ฯ ให้ค วามสํา คัญกับการออกแบบโครงการเป็ น อย่ างมาก โดยแต่ ล ะโครงการจะมีรูปแบบทีเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) ภายใต้ชอโครงการที
ื
หลากหลายมีความเป็ นเอกลักษณ์และเน้นให้แต่ ละ
โครงการมีความโดดเด่น น่ าดึงดูดต่อลูกค้า เช่น โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107 ทีมีการออกแบบโครงการเป็ น
การประยุกต์ความสวยงามของสถาปตั ยกรรมแบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั ผนวกกับความมี
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เสน่ ห์ของเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์อารมณ์อ่อนหวานแบบโรแมนติคตามแบบฉบับย่านทีอยู่อาศัยทีน่ าหลงใหล และมี
ระดับของย่าน Notting Hill มาประยุกต์ให้เข้ากับการตกแต่งห้องและพืนทีส่วนกลางของอาคาร เป็ นต้นทําให้ลกู ค้ามี
ความประทับใจ และต้องการเป็ นเจ้าของห้องเพือสะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์และสไตล์ของตนเอง
นวัตกรรมการออกแบบห้องชุดเพือการใช้ประโยชน์ของพืนทีใช้สอยสูงสุด (Unit Plan Innovation)
บริษทั ฯ คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ของพืนทีใช้สอยสูงสุดของห้องชุดในแต่ละโครงการ โดยทีมออกแบบของ
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นา และออกแบบห้องชุดพักอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืนทีห้องชุดได้อย่างสูงสุด เช่น การ
ออกแบบ และจัดวางห้องขนาดพืนที Ri ตารางเมตร ให้สามารถเป็ นห้องประเภท ห้องนอนได้ ซึงสามารถตอบ
โจทย์การดําเนินชีวติ แบบครอบครัวของคนเมืองยุคใหม่ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี บริษัทฯ ได้เพิมแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปเพือสร้างความโดดเด่นให้แก่ห้องชุดของโครงการ เช่น
โครงการ Villa Lasalle สุขุมวิท 105 โดยบริษัทฯ ออกแบบห้องนอนของโครงการให้มกี ระจก ด้าน เพือให้ผูพ้ กั
อาศัยได้รบั ความรูส้ กึ เหมือนได้อยู่หอ้ งมุมและมีความโปร่งสบาย

รูปแสดงห้องนอนทีมีกระจก ด้าน
การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วยกลยุทธ์น่านนําสีนําเงิน (Blue Ocean Strategy)
บริษัทฯ มีนโยบายการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพือสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์น่านนํ าสีนําเงิน
(Blue Ocean Strategy) ซึงเป็ น กลยุ ท ธ์ทีกํ า หนดขึนมาเพือหลีก เลียงการแข่ ง ขัน ในตลาดหรือ อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์แบบดังเดิมโดยบริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึนมาโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เพือสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากกลยุทธ์ดงั กล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้ นการสร้างความแตกต่ างทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบ
รูปแบบโครงการทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น น่ าดึงดูดต่อลูกค้า เพือสร้างความ
แตกต่ างจากโครงการคอนโดมิเ นียมทีมีอยู่ใ นตลาดอสังหาริม ทรัพย์ ณ ป จั จุ บ ัน รวมทัง การขยายการพัฒนา
โครงการของบริษทั ฯ ไปยังพืนทีทียังไม่มผี ปู้ ระกอบการใดเข้าไปพัฒนาโครงการ เพือสร้างตลาดใหม่ และสร้างกลุ่ม
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ลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ เป็ นต้นส่งผลให้บริษทั ฯ ประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์ดงั กล่าวเป็ นอย่างมาก อันเห็นได้จาก
การตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นอย่างดีจากโครงการทีผ่านมา
นอกจากนี บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นอย่างยิงซึงเห็นว่าเป็ นกลุ่มลูกค้าทีมี
ศักยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มลูกค้าชาวญีปุ่น และกลุ่มลูกค้าชาวสิงคโปร์ ทีมีแนวโน้ มการเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยเป็ น จํา นวนมากเป็ น ต้น อัน เนื องมาจากการจัดตังประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean Economic
Community) ในปี YYg โดยบริษทั ฯ ได้ทาํ การตลาดเชิงรุก และเปิ ดเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในรูปแบบภาษาญีปุน่ เพือ
อํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้าชาวญีปุ่นทีกําลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึงปจั จุบนั เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ดังกล่าวเป็ นเว็บไซต์ทติี ดอันดับหนึงในสิบเวบไซต์ สําหรับคําค้นหา " อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย "
ผ่านทางเวปไซต์ www.google.co.jp ตลอดจนทีมขายและทีมการตลาดซึงประจําอยู่ตามสํานักงานขายโครงการ
ต่างๆของบริษทั ฯ มีความสามารถในการสือสารได้ทงภาษาญี
ั
ปุ่น และภาษาอังกฤษ เป็ นอย่างดี เพือรองรับลูกค้า
ชาวต่างชาติทมีี ความสนใจ โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมความรูท้ างด้านภาษาญีปุน่ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ให้แก่ทมี ขายและทีมการตลาดของบริษทั ฯ อย่างสมําเสมอ
การวางแผนการขายแบบเป็ นทีมและเป็ นระบบ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็ นทีม โดยเมือลูกค้าเข้า มาเยียมชมโครงการ จะมีทีม ขายและทีม
การตลาดร่วมกันนํ า เสนอข้อมูลโครงการแก่ลูกค้า โดยเริมต้นจากเจ้าหน้ าทีการตลาดจะเป็ น ผู้อธิบ ายแนวคิด
รูปลักษณ์ สไตล์ ของโครงการ เพือจูงใจให้ลูกค้ามีความรูส้ กึ ร่วม และอยากเป็ นเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าทีขาย และ
ผูจ้ ดั การขายของโครงการนันจะเข้ามานํ าเสนอข้อมูลโครงการ เช่น ขนาดพืนทีห้อง ราคาห้องชุด เป็ นต้น เพือปิ ด
การขายกับลูกค้ารายดังกล่าวซึงหากเปรียบเทียบกับกรณีทมีี เจ้าหน้าทีขายเพียงคนเดียว บริษทั ฯ อาจมีความเสียง
ทีลูกค้าไม่พอใจการบริการของเจ้าหน้าทีขายดังกล่าว และทําให้บริษทั ฯ เสียโอกาสในการขาย หรือในกรณีทบริ
ี ษทั ฯ
ต้องพึงพิงเจ้าหน้าทีขายคนใดคนหนึงเป็ นพิเศษ อาจทําให้บริษทั ฯ เสียลูกค้าหากเจ้าหน้าทีดังกล่าวลาออกไป ดังนัน
นโยบายแผนการขายแบบเป็ น ทีม ดัง กล่ า วถือ เป็ น หนึ งในจุ ด แข็ง ของบริษัท ฯ ซึงสามารถช่ ว ยเพิมอัต ราส่ ว น
ความสําเร็จ (Success Rate) ในการปิ ดการขายกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) และบริการหลังการขาย
เพือเป็ นการสร้างความมันใจให้กบั ลูกค้าทีกําลังตัดสินใจในการซือห้องชุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มี
บริการหลังการขายในหลายด้าน เช่น การรับประกันคุณภาพของห้องชุดหลังจากวันทีโอนกรรมสิทธิ ‚ การอํานวย
ความสะดวกในการติดต่อขอสินเชือทีอยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน ซึงนอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า
แล้ว ยังช่วยให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนการโอนห้องชุดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตังฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Centric) เพือมุ่งเน้นการสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า โดย
ฝ่ายดังกล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ ตังแต่ขนตอน
ั
การขอสินเชือทีอยู่อาศัยกับสถาบัน
การเงิน การตรวจรับมอบห้องชุด การโอนกรรมสิท ธ์ห้อ งชุด ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย (After Sale
Service) อืนๆ เช่น การให้บริการให้คาํ ปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด และการช่วยประสานงานในการจัดหาผูบ้ ริการ
ตกแต่งภายใน เป็ นต้นนอกจากนี บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของลูกค้าปจั จุบนั ทีเคยซือห้องชุดกับทางบริษทั ฯ
บริษัทฯ จึงให้สทิ ธิพิเศษในการจองซือโครงการทีบริษัทฯ จะพัฒนาแก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ก่อนการเปิ ดขาย
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โครงการอย่างเป็ นทางการ เพือเป็ นการสร้างสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายจะเป็ นลูกค้าทีได้รบั
การบอกต่อจากลูกค้าทีเคยซือห้องชุดของบริษทั ฯ
นอกจากนี บริษทั ฯ ให้บริการสนับสนุนธุรกิจหลัก โดยได้ดําเนินการผ่านบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ คือ คอนโด
เอเจนซี ซึงได้แก่ การให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุดแก่ลูกค้า บริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดเพือให้
ทางบริษทั ฯ ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถบริการลูกค้าหลังโอนกรรมสิทธิได้
‚ อย่างรวดเร็ว ซึง
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เพือให้เป็ นลูกค้าอย่างต่อเนืองสําหรับโครงการอืนๆ ในอนาคต
การกําหนดราคาขาย
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายโดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทําเลทีตัง ต้นทุนทีดิน และการ
ก่อสร้างโครงการ โดยบริษทั ฯ จะกําหนดราคาขายห้องชุดเบืองต้น ตังแต่ช่วงการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ในเบืองต้น และจะกําหนดราคาขายจริงเมือเปิ ดขายโครงการ ทังนี บริษทั ฯ กําหนดราคาขายแต่ละหน่ วยแตกต่าง
กันโดยขึนอยู่กบั จํานวนชัน และตําแหน่ งทีตังของห้อง และทัศนียภาพของห้องชุด รวมถึงระยะเวลาในการเปิ ดขาย
โครงการ ได้แก่ ช่วงเปิ ดขายก่อนการก่อสร้าง ช่วงการก่อสร้าง และช่วงโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสดั ส่วนในการขาย
เฉลียประมาณร้อยละ hi Y และ PY ของมูลค่าโครงการ
อย่างไรก็ดี ราคาขายของแต่ละโครงการจะเป็ นราคาทีสามารถแข่งขันได้เมือเปรียบเทียบกับโครงการของ
ผูป้ ระกอบการอืนในทําเลทีตังใกล้เคียงกัน โดยบริษทั ฯ คํานึงถึงราคาขายต่อห้องทีเหมาะสมกับกําลังซือของลูกค้า
การออกแบบพืนทีห้องทีเหมาะสมกับความคุม้ ค่ากับสิงทีลูกค้าจะได้รบั รวมไปถึงการรักษาระดับกําไรของบริษทั ฯ
ให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมตามทีบริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายไว้
การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
เพือให้บริษทั ฯ มีความมันใจว่าการก่อสร้างโครงการจะเป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทีถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบทีตกลงไว้ และสามารถส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกู ค้าได้ทนั ตามเวลา บริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั รับเหมาก่อสร้างที
มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี รวมทังบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง
(Construction Mangement) มาทํ า หน้ า ทีควบคุ ม ดู แ ลเรื องคุ ณ ภาพ และการควบคุ ม การทํ า งานก่ อ สร้า งของ
ผูร้ บั เหมาในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชดิ ทําให้การพัฒนาโครงการทีผ่านมาของบริษทั ฯ สามารถส่งมอบงานให้ลกู ค้า
ได้ ต รงตามระยะเวลาทีกํ า หนดไว้ โดยพิจ ารณาได้ จ ากโครงการ Sense of London สุ ขุ ม วิท 109 โครงการ
Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hillสุขมุ วิท 107 โครงการ The Knihght I และ II โครงการ Knightsbridge
สุขุมวิท 107 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 โครงการ B-Loft สุขุมวิท 115 และโครงการ B-Republic สุขุมวิท 101/1
ทีบริษทั ฯสามารถส่งมอบห้องชุดได้ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ซึงทําให้บริษทั ฯ สามารถบริหารการเงินและต้นทุน
การก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
กลยุทธ์การวางภาพลักษณ์บริษทั ฯ
บริษัทฯ วางภาพลักษณ์และตําแหน่ งทางการตลาดของบริษัทฯอย่างชัดเจนโดย บริษัทฯ เน้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านรูปแบบของโครงการทีโดดเด่น โดยนํ าจุดเด่นของสถานทีสําคัญต่างๆ ทัวโลก เช่น
สถาปตั ยกรรม นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กบั การดําเนินชีวติ ของคน
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เมืองยุคใหม่ได้เป็ นอย่างดี ทําให้ลูกค้าจดจําชือบริษทั ”Origin” ว่าเป็ นบริษทั ฯ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ทให้
ี ความ
คุม้ ค่าต่อการซือห้องชุดเพืออยู่อาศัย หรือเพือการลงทุนอย่างแท้จริง และการเข้าพัฒนาโครงการในพืนทีใหม่ (Virgin
Area) ทียังไม่มโี ครงการคอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากศักยภาพของพืนที และกําลังซือของประชากรทีอยู่อาศัยใน
บริเวณนัน รวมถึงการพัฒนารูปลักษณ์เฉพาะให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
ความเป็ นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหาร
บริษัท ฯให้ค วามสํา คัญ กับ การบริหารงานแบบมือ อาชีพด้ว ยทีมงานทีมีคุ ณ ภาพและมีวิส ยั ทัศ น์ โดย
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็ นอย่างดี (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ P รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ) ทําให้ระบบการ
ทํางานภายในของบริษทั ฯมีความชัดเจนโปร่งใส ประกอบกับการนําแนวคิดใหม่ๆทีจะนํามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท ฯอย่ า งสมําเสมอ การคัด เลือ กทีม งานมือ อาชีพ เช่ น บริษัท ออกแบบโครงสร้า งงาน
สถาปตั ยกรรมบริษทั ออกแบบตกแต่งภายใน และบริษทั ออกแบบภูมสิ ถาปตั ย์ เป็ นต้น
นอกจากนีบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้ นให้พนักงานมีความรู้ และ
พืนฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอบรมภาษาญีปุน่ -ภาษาจีน และการอบรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ทังนี พนักงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทมีี ความมุ่งมัน และมีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยบริษทั ฯ ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษทั ฯ และมุ่งมันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ทสามารถตอบโจทย์
ี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี เนืองจากบริษทั ฯ เชือว่าแนวทางดังกล่าวนี
จะสามารถขับเคลือนให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน และทําให้บริษทั ฯ สามารถ
รักษาพนักงานทีมีคุณภาพให้อยู่กบั บริษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2.2.2 ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ก่อนทีบริษัทฯ จะเริมพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน บริษัทฯ จะทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการในเบืองต้น โดยจะเริมพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของแต่ละโครงการเป็ นหลัก ต่ อมาจึงกําหนด
ลักษณะรูปแบบของโครงการ และกําหนดราคาขายให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว ซึงจะส่งผลให้
โครงการของบริษทั ฯ สามารถปิ ดการขายได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการรักษาระดับกําไรของบริษทั ฯ ให้อยู่ในระดับ
ทีเหมาะสมตามทีบริษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
ทังนี โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น v ประเภทหลัก ตามลักษณะ
รูปแบบของโครงการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีบริษทั ฯ กําหนดกลยุทธ์ ดังนี
รูปแบบของโครงการ
Luxury Residence
คอนโดมิเนียมสไตล์
เรียบหรู

ชื2อโครงการ

ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน)
30,iii - hi,iii บาท
ขึนไป

กลุ่มลูกค้า
ระดับกลางบน - บน
(Up-Scale)
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ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน)

กลุ่มลูกค้า

Boutique Living
คอนโดมิเนียมสไตล์
วินเทจร่วมสมัย

i,iii - RY,iii บาท
ขึนไป

ระดับกลาง - กลางบน
(Mid-range)

Modern Habitat
คอนโดมิเนียมสําหรับ
คนรุ่นใหม่

i,iii - RY,iii บาท
ขึนไป

ระดับกลาง - กลางบน
(Mid-range)

รูปแบบของโครงการ

ชื2อโครงการ
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รูปแบบของโครงการ

Eco GreenResort
คอนโดมิเนียมเพือ
ธรรมชาติ และ
สิงแวดล้อม

ชื2อโครงการ

ระดับรายได้ต่อเดือน
(บาท / เดือน)

1r,iii - Ri,iii บาท
ขึนไป

กลุ่มลูกค้า

ระดับกลางและวัยเริม
ทํางาน
(Entry-level)

นอกเหนือจากทีบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการสําหรับกลุ่มลูกค้าทีมีความต้องการทีอยู่อาศัยใกล้กบั ระบบ
ขนส่งมวชนระบบรางในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทฯ ยังได้มกี ารเจาะกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ เพือเพิมโอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทพนักงานทีทํางาน
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึงต้องการทีพักอาศัยในทําเลทีเดินทางไปมาสะดวกระหว่างโรงงาน และอยู่ใกล้แหล่ง
อํานวยความสะดวกทีตอบสนองต่อการใช้ชวี ติ ทีทันสมัย รวมทังกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติททํี างานในประเทศไทยที
มองหาทีพักอาศัยทีไม่วุ่นวาย มีความปลอดภัยสูง แต่ยงั มีความสะดวกในการเดินทางเข้ามาทํางานภายในนิคม
อุตสาหกรรม และยังใกล้แหล่งอํานวยความสะดวกทีมีระดับอีกด้วยเช่น โครงการ Tropicana เอราวัณสถานีรถไฟฟ้า
BTS เอราวัณภายใต้ Eco Green Resort ซึงทีตังโครงการใกล้กบั กลุ่มบริษทั โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า และพานาโซนิค
เป็ นต้นโดยบริษัทดังกล่าวมีพนักงานทังชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากซึงจากการวิเคราะห์และการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการในเบืองต้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้ออกแบบพืนทีภายในห้องชุดและ
รูปแบบการใช้ประโยชน์พนที
ื ใช้สอยในสไตล์ญีปุ่น ซึงทําให้ลูกค้าชาวญีปุ่นมีความประทับใจ เนืองจากสามารถ
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ตอบสนองกับวิถชี วี ติ ทีคุน้ เคย ส่งผลให้โครงการ Tropicana เอราวัณ ได้รบั การตอบรับทีดีจากทังลูกค้าชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ เป็ นต้น
2.2.3 การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริษทั ฯมีทมี ขายทีมีความเป็ นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีความรูค้ วามเข้าใจในตัวสินค้า รวมถึงความรู้
เกียวกับอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเป็ นอย่างดี ทีมขายของบริษทั ฯจะรับรองลูกค้าทังทีเข้ามาแวะเยียมชมโครงการที
สํานักงานขาย และห้องตัวอย่าง ณ ทีตังโครงการ และทางโทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อ
เข้ามาผ่านทางสํานักงานขายของโครงการนอกจากนี สําหรับลูกค้าประเภทบริษัท หรือลูกค้าระดับผู้บริหารของ
บริษทั บริษทั ฯจะส่งเจ้าหน้าทีออกไปแนะนํา และนําเสนอสินค้าให้กบั ลูกค้าเหล่านันโดยตรงถึงทีทํางาน หรือสถานที
ทีลูกค้าสะดวก และบริษัทฯยังมีเว็บไซต์ www.origin.co.th และระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook (Origin
Property the beginning of your living space) ซึงลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านและศึกษารายละเอียดเบืองต้นของแต่ละ
โครงการได้นอกจากนี บริษัทฯ ยังทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสือรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา
การแจกแผ่นพับ (Brochure) หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ การจัดตังบูท การออกงานมหกรรมบ้านและคอนโด
เป็ นต้น รวมถึงการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือง เพือกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ของแถม การให้ส่วนลดเงินสด
เป็ นต้นนอกเหนือจากทีมขายมืออาชีพของบริษทั ฯแล้ว สําหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ บริษัทฯจะใช้บริษัททีเป็ น
ตัวแทนขายมืออาชีพทีมีชอเสี
ื ยง และมีคุณภาพมาร่วมงานในการขายให้กบั ทางบริษทั ฯทังนี บริษทั ฯมีการจ่ายค่า
นายหน้าให้กบั ทีมขายของบริษทั ฯและบริษทั ทีเป็ นตัวแทนขายเพือเป็ นการกระตุน้ ยอดขายของบริษทั ฯ อีกทางหนึง
ด้วย และปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทมี งานขาย และการตลาดทังหมดจํานวน 63 คน ณ วันที 30 มิถุนายน 2558
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2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขัน
(1) ภาพรวมเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) มีอตั ราการเติบโตเฉลีย Pi ปี ยอ้ นหลัง ( Yv6 - YY7) เพิมขึนในอัตราร้อยละ 3.3 ต่อปี สําหรับเศรษฐกิจไทย
ในช่วงไตรมาสสีของปี YYr ขยายตัวตัวร้อยละ 2.3 จากไตรมาสสามของปี YYr เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองของ
ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ .g เทียบกับการขยายตัวร้อยละ R.i ในไตรมาสแรกของปี 255g และเมือปรับผลของ
ฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.v จากไตรมาสแรกของปี 255g รวม
ครึงแรกของปี YYg เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ .j ด้านการใช้จ่าย มีปจั จัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการ ในด้านการผลิต ปรับตัวดีขนในเกื
ึ
อบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขา
ก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมทีขยายตัวอย่างต่อเนือง และคาด
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี YY8 จะมีแนวโน้มการขยายตัวร้อยละ .r – R. (แหล่งทีมา: สํานักยุทธศาสตร์และการ
วางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยมีปจั จัยสนับสนุน
จาก (1) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนืองจากครึงปี แรก (2) การขยายตัวจํานวนนักท่องเทียวใน
อัตราทีสูง (3) การอ่อนค่าของเงินบาทซึงจะทําให้มลู ค่าการส่งออกในรูปเงินบาทในครึงปี หลังปรับตัวเพิมขึน และ (4)
ราคานํามันและเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํา ช่วยเพิมอํานาจซือและเอืออํานวยต่อการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย
อย่างต่อเนือง สําหรับข้อจํากัดทีเศรษฐกิจไทยจะเผชิญในช่วงทีเหลือของปี ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที
ตําสุดในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนทียังมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึงปี หลัง การอ่อนค่าของสกุลเงินใน
ประเทศคู่คา้ และคู่แข่ง ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่า‘ และผลกระทบจากปญั หาภัยแล้ง
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
หน่ วย : ร้อยละ
8.0 8.1
6.1

5.7

4.6 4.5

3.4

7.2

7.5

6.3
4.2

7.3

5.0 5.4
3.0 2.8

2.8

1.7

0.8

0.9

-0.7
-2.8

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
ไตรมาส 1-2558
ไตรมาส 2-2558

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0

-7.6

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ณ วันที Y สิงหาคม YYg คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ทร้ี อย
ละ P.Y0 ต่ อปี เนืองจากประเมินว่าการดําเนินนโยบายการเงินในช่วงทีผ่านมาได้ช่วยผ่อนคลายภาวะการเงิน
เพิมเติม ประกอบกับอัตราแลกเปลียนอยู่ในทิศทางทีเอือต่ อการฟื นตัวของเศรษฐกิจไทย จึงเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบียนโยบาย ทังนี ณ วันที Ri มิถุนายน 2558 อัตราดอกเบียเงินกู้ (MLR) โดยเฉลียของธนาคารพาณิชย์จด
ทะเบียนในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ r.Pv ซึงน้อยกว่าอัตราดอกเบียเงินกู้ (MLR) โดยเฉลีย ณ วันที 31 ธันวาคม
YYr ซึงเท่ากับร้อยละ r.28
อัตราดอกเบี1ยเงิ นกู้ (MLR) โดยเฉลี2ยของธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียนในประเทศ
หน่ วย: ร้อยละ
18.0 16.4
16.0
14.0

12.7

12.0
10.0

8.8

8.0

6.9

8.2

6.0

8.0
6.0 5.9

6.8

7.3 7.2

7.5 7.4

6.4 6.7
7.7

7.4

7.1
7.3

4.0
2.0
0.0
2540

2542

2544

2546

2548

2550

2552

2554

2556

2558*

ณ วันที Ri มิถุนายน 2558
ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตัวเลขการขอสินเชือเพือทีอยู่อาศัยส่วนบุคคล ณ ไตรมาส ปี
YYg มูลค่าอยู่ที P.rh ล้านบาท โดยมีมูลค่าการเติบโตเฉลีย Y ปี ยอ้ นหลัง (ปี YY – YYr) เพิมขึนอย่างต่อเนือง
ในอัตราร้อยละ P .0 ต่อปี อย่างไรก็ดี สําหรับปี YYr ตัวเลขการขอสินเชือเพือทีอยู่อาศัยส่วนบุคคลมีมูลค่าการ
เติบโตทีชะลอตัวลง โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 12.2 เมือเทียบกับปี YYh ทีมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 12.5 ทังนี
เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอลงต่อเนืองและความไม่แน่ นอนทางการเมือง ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอการตัดสินใจซือ
ทีอยู่อาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิมความระมัดระวังการปล่อยสินเชือทําให้จาํ นวนทีอยู่อาศัย ทีได้รบั อนุมตั ิ
สินเชือปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลง
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สิ นเชื2อเพื2อที2อยูอ่ าศัยส่วนบุคคล
หน่ วย: ล้านบาท
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

1,688,444

956,712

2552

1,087,446

2553

1,197,715

2554

1,338,128

2555

1,763,110

1,505,587

2556

2557

ไตรมาส 2 2558

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวเลขในไตรมาสทีสองของปี
2558 ทีเกียวข้องกับสาขาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิมขึน โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นจากการขยายตัวของการก่อสร้าง
อาคารคอนโดมิเนียม ซึงสอดคล้องกับการเพิมขึนของปริมาณการจําหน่ ายปูนซีเมนต์ทขยายตั
ี
วเพิมขึน ในขณะที
ราคาวัสดุก่อสร้างลดลงต่อเนือง เนืองจากการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดบิ ประกอบกับราคาเหล็กใน
ตลาดโลกลดลงเนืองจากปริมาณเหล็กในตลาดโลกมีปริมาณมาก
ในด้านอุปสงค์ ยอดคงค้างสินเชือส่วนบุคคลเพืออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพิมขึนร้อยละ PP.h
ในด้านอุปทาน ยอดคงค้างสินเชือผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ และจํานวนโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เปิ ดตัวใหม่ขยายตัวร้อยละ 9.1 และร้อยละ 5.6 ตามลําดับ
ในด้านราคา ราคาทีดินและราคาทีอยู่อาศัยปรับตัวเพิมขึน โดยเฉพาะราคาทีดิน ทาวน์เฮ้าส์พร้อมทีดิน และ
อาคารชุดซึงเพิมขึนร้อยละ 10.1 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 7.4 ตามลําดับ
(3) ภาวะตลาดคอนโดมิ เนี ยม
ตัวเลขจํานวนทีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิมในเขตกรุงเทพมหานครและ Y จังหวัดปริมณฑลมี
การเติบโตเพิมขึนเฉลียร้อยละ r.iv ต่อปี ระหว่างปี 2552 - ปี 2557 โดย จํานวนบ้านจัดสรร มีตวั เลขการเติบโตสูง
ทีสุดเพิมขึนร้อยละ 9.1h ตามมาด้วยจํานวนอาคารชุดมีตวั เลขการเติบโตเพิมขึนร้อยละ 6.30 ในขณะทีจํานวนบ้าน
สร้างเองมีตวั เลขการเติบโตตําสุดโดยเพิมขึนร้อยละ v.88 ระหว่างปี YY - ปี YY7
สําหรับปี YYr มีจํานวนทีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิมในเขตกรุงเทพมหานคร และ Y จังหวัด
ปริมณฑลจํานวนทังสิน PRR,vrj หน่ วย ซึงประกอบด้วย (P) บ้านจัดสรร (บ้านสร้างโดยผู้ประกอบการ) จํานวน
33,5 Y หน่วย (2) บ้านสร้างเองจํานวน 24,89h หน่วย และ (3) อาคารชุดจํานวน rY,iYg หน่วย
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ณ ไตรมาส ปี YYg มีจํานวนทีอยู่อาศัยสร้างเสร็จ และจดทะเบียนเพิมในเขตกรุงเทพมหานคร และ Y
จังหวัดปริมณฑลจํานวนทังสิน YP,636 หน่วย ลดลงร้อยละ .j เทียบกับ ไตรมาส ปี YYr
จํานวนที2อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ2มขึน1 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(แบ่งตามประเภทที2อยู่อาศัย)
หน่ วย: หน่ วย

ประเภทที2อยู่
อาศัย

บ้านจัดสรร
อาคารชุด
บ้านสร้างเอง
รวม

2552

2553

2554

2555

2556

iij

21,634
53,725
19,618
94,977

24,476
59,919
22,498
106,893

26,994
34,734
20,128
81,856

23,174
78,391
23,437
125,002

37,577
71,440
23,285
132,302

33,Y Y
rY,058
24,896
133,479

อัตรา
การ
เติ บโต
เฉลี2ยต่อ
ปี
(CAGR)
(ร้อยละ)
9.1h
6.j
4.88
j.4n

ไตรมาส
ปี iij

ไตรมาส
ปี iim

15,042
26,434
11,715
53,191

17,199
22,624
11,813
51,636

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สําหรับไตรมาส ปี YYg โครงการคอนโดมิเนียมทีเปิ ดโครงการใหม่ในเขตพืนทีกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี
จํานวนทังสิน Rr, i หน่ วย เพิมขึนร้อยละ Yv.h จากไตรมาส ปี YYr ซึงมีจํานวนโครงการทีเปิ ดตัวใหม่รวม
v,igi หน่วย อันเนืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจทีมีแนวโน้มดีขนึ และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองใน
ครึงปี แรกคลีคลาย และอัตราดอกเบียเงินกู้ (MLR) ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วน
ใหญ่ลงทุนเพิมขึนเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี YYr
จํานวนหน่ วย และมูลค่าของคอนโดมิ เนี ยมที2เปิ ดตัวใหม่ในพืน1 ที2กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไตรมาส
ปี iij
(หน่วย)

ไตรมาส
ปี iim
(หน่วย)

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)

ไตรมาส
ปี iij
(ล้านบาท)

ไตรมาส
ปี iim
(ล้านบาท)

อัตราการ
เติ บโต
(ร้อยละ)

คอนโดมิเนียม

24,080

37,220

54.6

52,808

152,339

188.5

บ้านเดียว

6,650

4,230

-36.4

32,979

28,379

-13.9

ทาวน์เฮ้าส์

10,983

12,176

10.9

29,012

32,625

12.5

บ้านแฝด

1,943

1,491

-23.3

6,281

5,262

-16.2

อาคารพาณิชย์

485

1,269

161.6

2,101

5,900

180.8

44,141

56,386

j.j

123,181

224,505

m .3

ประเภทที2อยู่อาศัย

รวม
ทีมา:

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) กรมทีดิน
(3) ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) Agency for Real Estate Affair (AREA)
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จํานวนห้องคอนโดมิเนียมทีขายแล้วลดลงจาก rR,gvR หน่ วย ในปี YY6 เป็ น 53,022 หน่ วย ในปี Y57
หรือคิดเป็ นการลดลงร้อยละ -28.2 ในขณะทีจํานวนห้องคอนโดมิเนียมคงเหลือรอการขายมีปริมาณเพิมขึนจาก
YP, hi หน่วย ในปี YY6 เป็ น 63,526 หน่วย ในปี YY7 หรือคิดเป็ นการเพิมขึนร้อยละ 23.9
อย่างไรก็ตาม จํานวนห้องคอนโดมิเนียมทีขายแล้วเพิมขึนจาก Pi,jh หน่ วย ในช่วง h เดือน ปี YYr
เป็ น Y,ghR หน่ ว ย ในช่ ว ง h เดือ น ปี YYg หรือ คิด เป็ น การเพิมขึนร้ อ ยละ PRY.j ในขณะทีจํ า นวนห้ อ ง
คอนโดมิเนียมคงเหลือรอการขายมีปริมาณลดลงจาก rh,hYv หน่ วย ในช่วง h เดือน ปี YYr เป็ น rv,gjR หน่ วย
ในช่วง h เดือน ปี YYg หรือคิดเป็ นการลดลงร้อยละ .R เนืองจาก อัตราดอกเบียเงินกูท้ ลดลง
ี
จํานวนห้องคอนโดมิ เนี ยมที2ขายแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
หน่ วย: หน่ วย
100,000

61.5

90,000
80,000

55.4
49.6

46.5

70,000
60,000
40,000
30,000

73,843
65,215

76,654

74,893

45.5
63,536

43,520
39,825 37,797

40.0

40,853

25.7

27,86328,295
12.5
10,962

20,000

25,863

30.0
20.0
10.0

10,000
0

2552

2553

จํานวนห้องทีขายแล้ว

ทีมา:

60.0
50.0

51,260 53,022

49,442

50,000

70.0
59.0

2554

2555

2556

จํานวนห้องคงเหลือรอการขาย

2557

6 เดือน ปี
6 เดือน ปี
2557
2558
ร้อยละของการขาย

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

จากข้อมูลของกรมทีดิน ตัวเลขจํานวนการโอนกรรมสิทธิท‚ ีอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครและ Y
จังหวัดปริมณฑลลดลงเฉลียร้อยละ 1.v ต่อปี ระหว่างปี 2553 - ปี 2557 ทังนี พิจารณาตามประเภททีอยู่อาศัยจะ
พบว่า จํานวนบ้านเดียวทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ มีตวั เลขการโอนกรรมสิทธิลดลง
ในขณะทีอยู่
‚
อาศัยประเภทบ้านแฝดเป็ นเพียงทีอยู่อาศัยประเภทเดียวทีมีตวั เลขการโอนกรรมสิทธิเพิ
‚ มขึนเฉลียร้อยละ 3.5 ต่อปี
ระหว่างปี YYR – YY7
ตัวเลขจากกรมทีดิน จํานวนโอนกรรมสิทธิที‚ อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ Y จังหวัดปริมณฑลสําหรับ
งวด R เดือน ปี YYg มีจํานวน vi,gRh หน่ วย เพิมขึนจากงวด R เดือน ปี YYr ทีจํานวน vi,011 หน่ วย หรือคิด
เป็ นการเพิมขึนประมาณร้อยละ .P
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จํานวนการโอนกรรมสิ ทธิ_ ที2อยู่อาศัยใน กทม และปริมณฑล (แบ่งตามประเภทที2อยูอ่ าศัย)
หน่ วย: หน่ วย

อัตรา
การ
อัตรา
เติ บโต
ประเภทที2อยู่
3 เดือน 3 เดือน การ
2553
2554
2555
2556
2557
เฉลี2ย
อาศัย
ปี iij ปี iim เติ บโต
ต่อปี
(ร้อยละ)
(CAGR)
(ร้อยละ)
คอนโดมิเนียม 73,441 60,291 66,767 74,942 66,688
-2.2
16,448 14,719 -10.5
บ้านเดียว
32,357 27,037 27,577 31,842 30,974
0.5
7,337
7,506
2.3
ทาวน์เฮ้าส์
56,226 47,308 46,784 55,563 54,278
-0.7
11,688 13,375
14.4
บ้านแฝด
5,486
4,201
4,392
5,456
6,299
4.2
1,320
1,636
23.9
อาคารพาณิชย์ 16,250 12,525 13,589 14,189 11,896
-6.6
3,218
3,600
11.9
รวม
183,760 151,362 159,109 181,992 170,135 -1.4
40,011 40,836
2.1
ทีมา: กรมทีดิน

(4) การแข่งขันในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิ เนี ยม
การแข่งขันในตลาดทีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนันมีค่แู ข่งหลายราย โดยบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีป็ นคู่แข่งขันส่วนใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ ผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทีมีทําเลทีตังตามแนว
ระบบขนส่งมวลชนระบบรางทีเปิ ดให้บริการแล้วและทีอยู่ในระหว่างก่อสร้างซึงส่วนใหญ่เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนืองจากโดยทัวไปแล้วการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุนสูงและ
มีระยะเวลาในการพัฒนาอีกทังผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องศึกษาถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที
ชัดเจนรวมถึงการสร้างความแตกต่างของโครงการทีชัดเจนเพือทําให้โครงการประสบความสําเร็จในการขาย
หากพิจารณาสภาพการแข่งขันของบริษทั ฯ นัน บริษทั ฯ เชือว่าทําเลทีตังของโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ นัน
เป็ นโครงการทีตังอยู่บนทําเลทีมีศกั ยภาพและเป็ นทําเลใหม่ๆ ทีมีแนวโน้มการเติบโตทีสูง เช่น พืนทีส่วนต่อขยาย
สถานีรถไฟฟ้า หรือพืนทีใหม่ (Virgin Area) ทียังไม่มโี ครงการทีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม หรือ พืนทีแถบ
นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น นอกจากนี ทุกโครงการของบริษทั ฯ จะเน้นการออกแบบโครงการทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
(Unique Design) และสามารถใช้ประโยชน์ของพืนทีใช้สอยได้สงู สุด ซึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทําให้มี
การซือโครงการกับบริษทั ฯ อย่างต่อเนือง หรือเป็ นการแนะนําแบบบอกต่อ (word of mouth) รวมทังบริษทั ฯ ยังให้
ความสําคัญกับการให้บริการหลังการขาย เช่น การอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการขอสินเชือทีอยู่อาศัย การ
บริการรับจ้างบริหารโครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดให้แก่โครงการทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา เป็ นต้น
ณ วันที Ri มิถุนายน YY8 สภาพการแข่งขันในบริเวณพืนทีใกล้เคียงกับโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ มีรายละเอียด
สรุปได้ดงั นี
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พืน1 ที2
ซอยสุขมุ วิท 10P/P

โครงการของบริษทั ฯ
โครงการ B-Republic
สุขมุ วิท 101/1
Pause สุขมุ วิท PiR

ซอยสุขมุ วิท 105
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง

โครงการ Villa Lasalle
สุขมุ วิท 105

ซอยสุขมุ วิท 107
สถานีรถไฟฟ้า BTS แบริง

โครงการ Notting Hill
สุขมุ วิท 107
โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107
โครงการ Knightsbridge
สุขมุ วิท 107
โครงการ The Knight I
และ II สุขมุ วิท 107
โครงการ Pause A และ
B สุขมุ วิท 107
Pause ID สุขมุ วิท 107
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
Pij

ซอยสุขมุ วิท 10j

โครงการของผูป้ ระกอบการอื2น
โครงการ The Escape โดยบริษทั พรไพลิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
โครงการ The Log 3 โดยบริษัท เอ็น แอลแอสเซ็ท
จํากัด
โครงการ iCondo Sukhumvit 103 โดย บริษทั ไบรท์
ดีเ วลลอปเมนท์ กรุ ง เทพ จํ า กัด ในเครือ บริษั ท
พร็อพเพอร์ตเพอร์
ี เฟค จํากัด (มหาชน)
โครงการ The Series Udomsuk โดย บริษัท บี ที
วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
โครงการ Elio Del Ray โดย บริษทั อนันดา ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการ Ideo Mix Sukhumvit 103 โดย บริ ษั ท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการศุภาลัย ซิตี รีสอร์ท โดย บริษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน)
โครงการ The Excel โดย บริษัท ออลล์อนิ สไปร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
โครงการ I Condo สุขมุ วิท PiY โดย บริษทั ไบรท์ ดี
เวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จํากัด ในเครือ บริษทั พร็อพ
เพอร์ตเพอร์
ี เฟค จํากัด (มหาชน)
โครงการ Ideo Mix Sukhumvit 103 โดย บริ ษั ท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการ Manhattan Park Residences โดย บริษทั
ยูโร-ไทยพร็อพเพอร์ตี จํากัด
โครงการ Voque Place โดย บริษทั โว้คพร็อพเพอร์
ตี จํากัด
โครงการ The Gallery โดย บริษทั ดิ เออเบิลพร็อพ
เพอร์ตจํี ากัด
โครงการ Very Condo โดย บริษทั เทค ลิฟวิง จํากัด

โครงการ D Condo Sukhumvit 109 โดย บริษทั แสน
สิริ จํากัด (มหาชน)
โครงการ Lumpini Ville Sukhumvit 109 โดย บริษทั
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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พืน1 ที2
สถานีรถไฟฟ้า BTS ปู่เจ้า
สมิงพราย
ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า BTS
เอราวัณ

โครงการของบริษทั ฯ
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
115
Pause สุขมุ วิท 115
โครงการ Tropicana
เอราวัณ

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า BTS
สมุทรปราการ
ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า BTS
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ Knightsbridge
Sky River Ocean
โครงการNotting Hill ติ
วานนท์-แคราย

สถานีรถไฟฟ้า BTS สําโรง
สถานี ร ถไฟฟ้ า BTS บาง
บัว

โครงการ The Cabana
สําโรง
โครงการ Notting Hill
เกษตร

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า BTS
สายหยุด
อํ า เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด
ชลบุรี

โครงการ Knightsbridge
Sky City สะพานใหม่
โครงการ Knightsbridge
The Ocean ศรีราชา

โครงการของผูป้ ระกอบการอื2น
โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบริษทั ทรอปิ
คอล เฮอริเทจ จํากัด
โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบริษทั ทรอปิ
คอล เฮอริเทจ จํากัด
โ ค ร ง ก า ร The Trust Condo BTS Erawan โ ด ย
บริษทั เดอะคอนฟิ เด้นซ์ จํากัด ในเครือบริษทั ควอ
ลิตี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
โครงการ The Parkland Lite โดย บริษัท นารายณ์
พร็อพเพอร์ตี จํากัด
โครงการThe Trust Condo Ngamwongwan โดย
บริษทั เดอะคอนฟิเด้นซ์ จํากัด
โครงการ Vio Tiwanon โดย บริษทั วิชยั ยุทธ์ดเี วลล
อปเม้นท์ จํากัด
โครงการ Bangkok Horizon ติว านนท์ โดยบริษัท
เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน)
โครงการ Execellence Sukhumvit โดยบริษทั ทรอปิ
คอล เฮอริเทจ จํากัด
โครงการ Metro Luxe Kaset โดย บริ ษั ท พร็ อ พ
เพอร์ตี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
โครงการ Premio Vertro โดย บริษั ท พรรุ่ ง เรือ ง
พรอพเพอร์ตี จํากัด
โครงการ Silk Place พหลโยธิน-หลักสี โดย บริษทั
เคเอสเอเอส ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด
โครงการ The Zea โดย บริษทั เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์
จํากัด
โครงการ Ladda Plus โดย บริษัท ลัด ดา แกรนด์
จํากัด
โครงการ Sea Hill โดย บริษทั เอเอ็ม เอสเตท จํากัด
บริษัท ซีฮิล ล์ แลนด์ จํา กัด , บริษัท ซีฮิล ล์ พร็อ พ
เพอร์ตี จํากัด
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.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดซื1อที2ดิน
ในการจัดหาทีดินเพือนํามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นนั เมือได้รายละเอียดของทีดินเบืองต้น บริษทั
ฯ จะทําการกําหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับทําเลทีตัง ศึกษาความเป็ นไปได้เบืองต้นพร้อมทังตรวจสอบข้อ
กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้อง ซึงเมือบริษทั ฯ พิจารณาปจั จัยต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ และเห็นความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาแล้ว บริษทั ฯ จะพิจารณาทีดินอย่างน้อย แปลง เพือเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของทีดิน และเพือต่อรอง
ราคาซือทีดิน โดยนโยบายการซือทีดินของบริษทั ฯ จะเป็ นการซือแล้วพัฒนาทันทีโดยคํานึงถึงความต่อเนืองในการ
พัฒนาโครงการในทุกๆ รอบของการพัฒนาโครงการประมาณ 1 - 2 ปี ของบริษทั ฯ ทังนี บริษทั ฯ จะไม่ซอที
ื ดินเพือ
เก็บสะสมไว้รอการพัฒนา เนืองจากไม่ตอ้ งการมีภาระต้นทุนการถือครองทีดินโดยไม่จาํ เป็ น และเพือลดความเสียง
จากการเปลียนแปลงกฏหมายการใช้ทดิี นในอนาคต เว้นแต่จะเป็ นทีดินทีบริษทั ฯ เล็งเห็นว่ามีศกั ยภาพสูงในการ
พัฒนา และราคาอยู่ในระดับทีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงทังนี การจัดหาทีดินของบริษทั ฯ มีทงการจั
ั
ดหาทีดิน
โดยบริษทั ฯ เอง และผ่านนายหน้าค้าทีดินและบริษทั ฯ ซือขายทีดินในนามบริษทั ฯ เท่านัน โดยทีผ่านมา นายหน้า
ั ข้ าย อย่างไรก็ดี หากบริษทั ฯ พิจารณาใช้นายหน้าในการจัดซือทีดิน บริษทั ฯ จะจ่าย
เรียกเก็บค่านายหน้าจากฝงผู
ค่านายหน้าตามอัตราตลาด
อย่างไรก็ดีใ นอดีต บริษัทฯ ซือทีดินจากกรรมการของบริษัทฯ เพือพัฒนาโครงการจํานวน vโครงการ
ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขุมวิท Pij โครงการ B-Loft สุขุมวิท PPY โครงการ Tropicana เอราวัณ และ โครงการ
เทพารักษ์ v ซึงบริษทั ฯ พิจารณาการจัดซือทีดินดังกล่าวจากกรรมการ เพือเป็ นการจัดกลุ่มทรัพย์สนิ ทีดินทังหมดให้
รวมอยู่ภายใต้บริษทั ฯ เพือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังทีดินดังกล่าวมีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการ
ซึงตังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS (ทังสถานีปจั จุบนั และสถานีส่วนต่ อขยาย)ทังนี บริษัทฯ ซือทีดิน จาก
กรรมการในราคาทีเทียบเคียงได้กบั ราคาประเมินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยรายการซือทีดินดังกล่าว มีราคาและเงือนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงือนไขตลาด และ ณ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายซือทีดินจากกรรมการเพิมเติม และ/หรือจ่ายค่านายหน้าให้แก่กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ดี หากมีการซือทีดินจากบุคคลหรือบริษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามนโยบาย
การทํารายการระหว่างกันโดยสามารถพิจารณารายละเอียดจากส่วนที .R ข้อ Pv.Y นโยบายและแนวโน้มการทํา
รายการระหว่างกันในอนาคต
การจัดหาที2ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
บริษทั ฯ มีการว่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึงบริษทั ดังกล่าวจะทําหน้าทีร่วมกับฝ่ายพัฒนา
โครงการของบริษทั ฯ เพือควบคุมการทํางานของผูร้ บั เหมาก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทีถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบ และสร้างเสร็จภายในเวลาทีกําหนด ในการคัดเลือกบริษทั ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างนัน บริษทั
ฯ จะพิจ ารณาจาก ชือเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงานของบริษัททีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็ นหลัก โดยในการคัดเลือกบริษทั ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง บริษทั ฯมีกระบวนการในการคัดเลือกดังนี
การจัดเตรียมรายละเอียดขอบเขตงาน และแผนงานการบริหารโครงการ เพือจัดส่ง และขอรับใบเสนอราคา
จากบริษทั ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
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การพิจ ารณาเปรียบเทียบราคา และขอบเขตงานทีเสนอจากบริษัททีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
มากกว่า รายขึนไป
การคัดเลือกคุณสมบัตขิ องบริษทั ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยฝา่ ยพัฒนาโครงการ และฝา่ ยจัดซือของ
บริษทั ฯ
เสนอต่อผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือสรุปผลคัดเลือก และเข้าทําสัญญา
การจัดหาผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ในการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั ฯมีกระบวนการในการคัดเลือกดังนี
การจัด เตรี ย มรายละเอี ย ดเงื2 อ นไขการว่ า จ้ า งโดยฝ่ า ยพัฒ นาโครงการของบริษั ท ฯ จัด เตรีย ม
รายละเอียดขอบเขตงาน และเงือนไขการว่าจ้างเพือจัดส่งจดหมายเชิญการเข้าร่วมการประกวดราคาให้แก่
บริษทั ผูร้ บั เหมาตามรายชือทีผ่านการคัดเลือกเบืองต้นในการประมูลงาน (Approved Vendor List)
พิ จารณาเปรียบเที ยบคุณสมบัติและราคาหลังจากได้รบั ข้อเสนอการบริการจากผู้รบั เหมารายต่ างๆ
แล้วคณะกรรมการจัดซือ และฝ่ายพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ จะทําการคัดเลือกผูร้ บั เหมาทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และนําราคาของผูร้ บั เหมา R รายทีเสนอราคาตําทีสุด และอยู่ในงบประมาณมาเปรียบเทียบ และ
เสนอผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือสรุปผลการคัดเลือก
การอนุมตั ิ เพื2อเข้าทําสัญญา หลังจากทีบริษัทฯได้สรุปผลการคัดเลือกผู้รบั เหมาแล้ว จะเสนอต่ อผู้มี
อํานาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ และเข้าทําสัญญากับผูร้ บั เหมาดังกล่าวต่อไป
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักทีใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็ นต้น บริษทั
ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดซือวัสดุก่อสร้างทังหมด ตามสัญญาว่าจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้างโดย
กําหนดราคาทีแน่นอนในสัญญา (Turnkey Contract) โดยคํานวณรวมเป็ นส่วนหนึงในราคาค่าจ้างก่อสร้าง อย่างไรก็
ดี บริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุก่อสร้างบางประเภททีสามารถนับจํานวนได้แน่ นอน และมีราคาต่อหน่ วยค่อนข้างสูง
เช่น ลิฟท์ เฟอร์นิเจอร์เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมการจัดซือเพือพิจารณาการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ตามความ
เหมาะสม ก่อนเสนอต่อผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ขิ องบริษทั ฯ
ขัน1 ตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ
การพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการทีแตกต่างกันไปโดยจะขึนอยู่กบั
ขนาดและรูปแบบของแต่ละโครงการ ทังนี อาคาร Low Rise (อาคารทีมีความสูงไม่เกิน8 ชัน) จะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ P2-P5 เดือน ซึงสร้างเสร็จเร็วกว่าการก่อสร้างอาคาร High Rise (อาคารทีมีความสูงมากกว่า 8
ชันขึนไป) ซึงใช้เ วลาในการก่ อ สร้า งประมาณ v-Rh เดือ น รายละเอีย ดขันตอนและระยะเวลาการก่ อ สร้า ง
โดยประมาณสรุปดังนี
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เลือกทีดิน
Pเดือน

Pเดือน
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ

กําหนดรูปแบบโครงการ

Pเดือน

Pเดือน
คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั โิ ครงการ และทําสัญญาซือขายทีดิน
Pเดือน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
Pเดื
:เดือนอน

Pเดือน

Pเดือน

สร้างห้องตัวอย่าง

ยืนขอสนับสนุนทาง
การเงิน

Rเดือน

Rเดือน

Pเดืออนน
Pเดื

ทําสัญญาขอสนับสนุ น
ทางการเงิน

คัดเลือผูร้ บั เหมาและผู้
จัดหาวัสดุ

เปิดจอง และทําสัญญา

คัดเลือกทีปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง

Pเดือน
จัดทําแบบก่อสร้าง
รายละเอียด และรายงาน
เดือน
เสนอรายงานศึกษาผลกระทบ
สิงแวดล้อม (EIA)
vเดือน

- hเดือน
v - Rhเดือน

ยืนขออนุ ญาติกอ่ สร้าง (อ.P)

v - Rhเดือน

PY วัน - Pเดือน
ก่อสร้างโครงการ
P -Rhเดือน

ลูกค้าตรวจสอบห้องชุด และโอนกรรมสิทธิ ‚

รูปแสดงขันตอนและระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาโครงการ
ผลกระทบต่อสิ2 งแวดล้อม
การก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม เรือง กําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม โดยโครงการทีมีขนาดตังแต่ 4,iii ตารางเมตร
หรือ การสร้างอาคารสูงตังแต่ R เมตร หรือ gi หน่ วย ขึนไป จะต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อมเพือเสนอในขันตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
นอกจากนี บริษัทฯได้มมี าตรการการป้องกันมลภาวะทีจะมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ทังในระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง เช่น มีผา้ ใบคลุมอาคารในระหว่างทีก่อสร้าง เพือป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างหล่นมาทํา
อันตรายแก่ผูส้ ญ
ั จรไปมา และเมือก่อสร้างเสร็จแล้ว ในอาคารนันๆ จะมีระบบบําบัดนําเสียส่วนกลาง ซึงมาตรการ
ต่างๆ ทีเกียวกับสิงแวดล้อมนันเป็ นสิงทีบริษทั ฯให้ความสําคัญและจัดให้ทุกโครงการมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที
กําหนดอย่างเคร่งครัดโดยทีผ่านมาบริษทั ฯไม่มปี ระเด็นเรืองผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม
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อย่างมีนัยสําคัญในการป้องกันผลกระทบต่ อ สิงแวดล้อมแต่ อย่างใด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเพือประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
.i

งานที2ยงั ไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที Ri มิถุนายน YYg บริษัทฯ มีห้องชุดทีได้ทําสัญญาซือขายแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิจ‚ าก
ทังหมด P โครงการ จํานวน 2,RYh หน่วยคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ Y,3rY.g ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางใน
ส่วนที . . หน้าที 3Y

ส่วนที . . หน้าที57

