บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.1

สิ นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ณ วันที 30 มิถุนายน !!* สินทรัพย์หลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯประกอบด้วยทีดินรอ
การพัฒนา ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที +, มิ ถนุ ายน 2558
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ2

ทีดินรอการพัฒนา

95.2

เป็ นเจ้าของ

เงินมัดจําค่าทีดิน
ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์เพือการ
ลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวมทัง5 หมด

0.2

เป็ นเจ้าของ

รายการ

2,127.1
2.2
51.9
0.5

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

จดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
กับสถาบันการเงิน
จดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
กับสถาบันการเงิน
ไม่มี

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

2,277.1

5.1.1 ทีดิ นรอการพัฒนา
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 ทีดินรอการพัฒนามีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม เท่ากับ 95.2 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

รายการ
ทีดินโครงการ
เทพารักษ์ 4 จังหวัด
สมุทรปราการ1
ทีดินแปลงถนนของ
โครงการ Nottinghill ติ
วานนท์-แคราย
ทีดินโครงการ
Hampton Residence
เกษตร-ศรีราชา

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ2

ภาระผูกพัน

C-D-EE.0

มูลค่าสุทธิ ตาม
บัญชี ณ วันที +,
มิ ถนุ ายน 2558
(ล้านบาท)
8.1

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

C-C-ND.

1.1

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

5-1-59.5

86.1

เป็ นเจ้าของ

หลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน ในวงเงินรวมจํานวน 832.8
ล้านบาท

พืน5 ที
(ไร่)

ส่วนที . .! หน้าที1

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

พืน5 ที

รายการ

(ไร่)

รวม
หมายเหตุ:

6-0-29.7

มูลค่าสุทธิ ตาม
บัญชี ณ วันที +,
มิ ถนุ ายน 2558
(ล้านบาท)
95.2

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ2

ภาระผูกพัน

1ราคาประเมินเท่ากับ

*.[ ล้านบาท ประเมินโดยบริษัท อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัดซึงเป็ น
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.และการประเมิน
ทีดิน ใช้วิธีการประเมิน ค่า ทรัพ ย์ส ินตามข้อมูล ตลาด (Market Comparison Approach) ซึง
ประเมินเมือวันที cC กันยายน !!N และประเมินเพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

5.1.2 เงิ นมัดจําค่าทีดิ น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีเงินมัดจําค่าทีดินสําหรับโครงการซึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จํานวน 1 โครงการ ซึงมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม เท่ากับ 0.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

รายการ
โครงการ Pause A และ B สุขมุ วิท 1071
รวม
หมายเหตุ:

พืน5 ที
(ไร่)
C-0-15.5
C-0-15.5

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ
วันที +, มิ ถนุ ายน 2558
(ล้านบาท)
0.2
0.2

1ทีดินทีซือเพิมเติมสําหรับแปลงถนนของโครงการ

ส่วนที . .! หน้าที2

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

5.1.3 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซงประกอบด้
ึ
วยทีดินและสิงปลูกสร้างเพือขายในโครงการต่างๆ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมเท่ากับ
,127.1 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดสรุปดังนี

ชือ/สถานทีตัง5

โครงการ Kensington
สุขมุ วิท 107 / ถนน
สุขมุ วิท 107

โครงการ Notting Hill
สุขมุ วิท 107 / ถนน
สุขมุ วิท 107

โครงการ The Knight I
สุขมุ วิท 107 / ถนน
สุขมุ วิท 107

ประเภท
ทรัพย์สิน
ห้องชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสิทธิ j จํานวน
14 ห้อง รวม
615.44 ตร.ม.
ห้องชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสิทธิ j จํานวน
11 ห้อง รวม
421.83 ตร.ม.
ห้องชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสิทธิ j จํานวน

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน 2558
DN.E

32.3 (ประเมิน
เมือวันที 30
กันยายน !!N)

0.1

ปรับลดด้วย
ส่วนทีโอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม
2.3

D[.k

40.7
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)

1.0

15.3

26.4

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

N.c

40.9
(วันที 30
กันยายน !!N)

0.9

30.2

11.7

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)1

ปรับเพิม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ทีเพิ มขึน5

ราคาประเมิ นที
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ +, มิ ถนุ ายน
2558
30.0

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ ห้องชุด จํานวน 3 หน่วย
เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
สถาบันการเงินในวงเงิน
รวมจํานวน 10 ล้านบาท

ส่วนที . .! หน้าที3

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ชือ/สถานทีตัง5

โครงการ The Knight II
สุขมุ วิท 107 / ถนน
สุขมุ วิท 107

โครงการ Knightbridge
สุขมุ วิท DCN / ถนน
สุขมุ วิท 107

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
DCE / ถนนสุขมุ วิท 109
ซอยสันติคาม 12

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท
D15/ ถนนสุขมุ วิท 115

ประเภท
ทรัพย์สิน
6 ห้อง รวม
175.98 ตร.ม.
ห้องชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสิทธิ j จํานวน
10 ห้อง รวม
354.82 ตร.ม.
ห้องชุด รอการ
ขายและโอน
กรรมสิทธิ j จํานวน
59 ห้อง รวม
2,171.01 ตร.ม.
ห้องชุด รอการ
โอนกรรมสิทธิ j
จํานวน 22 ห้อง
รวม 712.19 ตร.
ม.
ห้องชุด รอการ
โอนกรรมสิทธิ j

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน 2558

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)1

ปรับเพิม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ทีเพิ มขึน5

ปรับลดด้วย
ส่วนทีโอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม

ราคาประเมิ นที
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ +, มิ ถนุ ายน
2558

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

D[.E

25.*
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน 2557)2

1.3

9.5

17.6

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

E[.*

347.4
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)3

122.6

332.0

138.0

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

.N

123.3
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)3

35.6

136.0

23.0

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

112.0

72.8

103.3

81.6

เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน

NE.k

ส่วนที . .! หน้าที4

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ชือ/สถานทีตัง5

ประเภท
ทรัพย์สิน

โครงการ Tropicana
เอราวัณ / สถานีรถไฟฟ้า
BTS เอราวัน

จํานวน 82 ห้อง
รวม 2,520.46 ตร.
ม.
ทีดินและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
เนือที NkC.C
ตารางวา
ห้องชุด รอการ
โอนกรรมสิทธิ j
จํานวน 202 ห้อง
รวม 6,271.27 ตร.
ม.
ทีดินและงาน
ก่อสร้าง เนือที
*Ek.E ตารางวา

โครงการ Villa Lasalle
สุขมุ วิท DC! / ถนน
สุขมุ วิท DC!

ทีดินและงาน
ก่อสร้าง เนือที
963.0 ตารางวา

โครงการ Knightsbridge
Sky River Ocean/ ถนน
สุขมุ วิท 27
โครงการ B-Republic
สุขมุ วิท DCD/D / ถนน
สุขมุ วิท DCD/D

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน 2558

c *.*

kN.E

D *.C

[N.E

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)1
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N
226.1
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)3
*c.E
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)3
80.7
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)c
115.6

ปรับเพิม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ทีเพิ มขึน5

ปรับลดด้วย
ส่วนทีโอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม

ราคาประเมิ นที
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ +, มิ ถนุ ายน
2558

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

รวมจํานวน 50.5 ล้าน
บาท
111.9

-

338.0

134.7

145.6

272.9

49.1

-

129.8

130.5

-

246.1

เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 517.0 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 296.8ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 277.5 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน

ส่วนที . .! หน้าที5

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ชือ/สถานทีตัง5

ประเภท
ทรัพย์สิน

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน 2558

โครงการ Notting Hill ติวา ทีดินและงาน
นนท์-แคราย / ซอยติวา
ระหว่างก่อสร้าง
นนท์ Dk
เนือที 514.7
ตารางวา
โครงการ The Cabana
ทีดินเนือที D,!![
สําโรง / ถนนทางรถไฟ
ตารางวา
สายเก่า5

ND.

โครงการ Notting Hill
พหล-เกษตร/ ถนน
พหลโยธิน5

ทีดินเนือที 616.1
ตารางวา

NC.!

โครงการ Pause สุขมุ วิท
1035

ทีดินเนือที 653.0
ตารางวา

E[.*

*D.k

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)1
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)4
66.5
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)c
Ec.
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)[
80.1
(ประเมินเมือ
วันที 1 ตุลาคม
!!N) c
91.4
(ประเมินเมือ
วันที 30
กันยายน !!N)4

ปรับเพิม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ทีเพิ มขึน5

ปรับลดด้วย
ส่วนทีโอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม

ราคาประเมิ นที
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ +, มิ ถนุ ายน
2558

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

รวมจํานวน 287.! ล้าน
บาท
28.4

-

94.9

3.88

-

97.12

4.6

-

84.7

6.7

-

98.1

เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 117.0 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 430.0 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 52.7 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 182.0 ล้าน
บาท
ส่วนที . .! หน้าที6

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ชือ/สถานทีตัง5

ประเภท
ทรัพย์สิน

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน 2558
DCD.E

โครงการ Pause A และ
B สุขมุ วิท 107

ทีดินและงาน
ก่อสร้าง เนือที
[[D.D ตารางวา

โครงการ Pause สุขมุ วิท
1155

ทีดินและงาน
ก่อสร้าง เนือที
!*c.C ตารางวา

[N.k

โครงการ Knightsbridge
Sky City สะพานใหม่5

ทีดินและงาน
ก่อสร้าง เนือที
D,DkC.1 ตารางวา

DED.k

โครงการ Pause ID
สุขมุ วิท DCN5

ทีดิน เนือที 390
ตารางวา

c .E

โครงการ Knightsbridge
The Ocean ศรีราชา5

ทีดิน เนือที
D,604.5 ตารางวา

NC.*

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)1
86.9
(ประเมินเมือ
วันที 30
เมษายน !58)4
49.6
(ประเมินเมือ
วันที 30
เมษายน !58)4
197.3
(ประเมินเมือ
วันที 30
เมษายน !58)4
33.2
(ประเมินเมือ
วันที 20 มีนาคม
!58)4
N!.
(ประเมินเมือ
วันที Dc

38.9

ปรับลดด้วย
ส่วนทีโอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม
-

ราคาประเมิ นที
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ +, มิ ถนุ ายน
2558
125.9

5.0

-

54.6

16.6

-

213.9

1.7

-

34.8

7.9

-

83.1

ปรับเพิม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ทีเพิ มขึน5

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 14*.N ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน DC.! ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน [[[.[ ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 133.6 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
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ชือ/สถานทีตัง5

แปลงศรีราชา 15,6

รวม
หมายเหตุ:

ประเภท
ทรัพย์สิน

ทีดิน เนือที
5,601.0 ตารางวา

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
ณ วันที 30
มิ ถนุ ายน 2558

DcE.*

2,127.1
1

3
4
5
6

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)1
กรกฎาคม
!58)4
DcN.N
(ประเมินเมือ
วันที c มีนาคม
!58)4
G,33H.I

ปรับเพิม
ด้วยต้นทุน
การก่อสร้าง
ทีเพิ มขึน5

ปรับลดด้วย
ส่วนทีโอน
ไปเป็ น
ต้นทุนขาย
สะสม

ราคาประเมิ นที
ปรับปรุง
(ล้านบาท)
ณ +, มิ ถนุ ายน
2558

5.9

-

143.5

780.1

774.2

2,345.7

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ

ภาระผูกพัน

รวมจํานวน 874.6 ล้าน
บาท
เป็ นเจ้าของ หลักประกันเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน ในวงเงิน
รวมจํานวน 823.6 ล้าน
บาท

ประเมินโดยบริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด บริษทั เค.ที. แอพไพรซัล จํากัด และบริษทั พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด และประเมินเพือวัตถุประสงค์สาธารณะซึง
ทังหมดเป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
การประเมินสินทรัพย์ตามวิธคี าํ นวนมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
การประเมินสินทรัพย์ตามวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
การประเมินสินทรัพย์ตามวิธเี ปรียบเทียบตลาด (Market Comparison Approach)
โครงการซึงอยู่ระหว่างการขาย แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการก่อสร้าง
ประกอบด้วยโครงการ Notting Hill เกษตร-ศรีราชา Hampton Residence เกษตร-ศรีราชา โครงการ Kensington เกษตร-ศรีราชา (เฟส D) โครงการ Kensington เกษตร-ศรี
ราชา (เฟส ) ซึงบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการสํารวจรางวัดทีดินในแต่ละโครงการ
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

5.1.4 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนของบริษทั ฯ ได้แก่ ห้องชุดของโครงการ Sense of London สุขุมวิท 109 ซึง
บริษทั ฯ ลงทุนเพือปล่อยเช่าพืนทีให้แก่รายย่อย เพือเป็ นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าผูซ้ ือบ้าน
ภายในโครงการดังกล่าว
รายการ
ห้องชุด 1*EE/DE
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
ห้องชุด 1*EE/ C
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
ห้องชุด 1*EE/ D
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
ห้องชุด 1*EE/
โครงการ Sense of
London สุขมุ วิท 109
รวม
หมายเหตุ

(ตร.ม.)

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท) ณ วันที
30 มิ ถนุ ายน 2558

ราคา
ประเมิ น1
(ล้านบาท)

cC.[

C.k

D.N

cD.[

C.k

D.N

พืน5 ที

cC.c

C.k

D.N

*.D

C.!

D.!

KG,.K

G.2

L.L

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ2

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

1ประเมิ น โดยบริ ษั ท

อัล ทิม า แอพไพรซัล จํ า กัด ซึงเป็ น บริษัท ประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน ทีได้ร ับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.และการประเมินทีดินใช้วธิ กี ารประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามข้อมูล
ตลาด (Market Comparison Approach) ซึงประเมินเมือวันที cC กันยายน !!N และประเมินเพือ
วัตถุประสงค์สาธารณะ

5.1.5 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการ
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครืองตกแต่งและเครืองใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท) ณ วันที
30 มิ ถนุ ายน 2558
36.5
8.1

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ2

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

7.3

เป็ นเจ้าของ

51.9

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นตามสัญญา
เช่าซือบางส่วนจํานวน 7.0 ล้านบาท
ไม่มี
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5.1.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี(ล้านบาท)
ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน 2558
C.5

รายการ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5.2

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทฯ จัดให้มกี ารทําประกันภัยซึงคุ้มครองครอบคลุมบริเวณสํานักงานขายสําหรับโครงการต่างๆ และ
บริเวณทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั
ให้มกี ารทําประกันภัยทุกชนิดของผูร้ บั เหมา (Contractors All Risk Insurances)รวมทัง ประกันภัยความรับผิดชอบ
แก่บุคคลภายนอก (Third Party Liability) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และกําหนดให้บริษทั ฯ เป็ นผูเ้ อาประกันภัย
ตามสัญญาการจ้างรับเหมางานก่อสร้างอาคารมาตรฐานของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทบริ
ี ษัทฯ กู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิน เพือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผูร้ บั ประโยชน์จะระบุเป็ นชือธนาคารผูใ้ ห้กใู้ นโครงการนันๆ
อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ ไม่ครอบคลุมความเสียหายทีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อุทกภัย การ
ก่อการร้าย และการก่อจลาจลในประเทศไทย
รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี
(1) สํานักงานขาย และทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

4.2

โครงการ B-Loft สุขมุ วิท D09/
• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท 115 และ • เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั
โครงการ B-Republic สุขมุ วิท
• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
DCD/D
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั
โครงการ Tropicana เอราวัณ
• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

11.0

บริษทั ฯ

5.9

บริษทั ฯ

6.5

โครงการ
โครงการ The Knights I และ II
สุขมุ วิท 107 โครงการ
Knightsbridge สุขมุ วิท 107
Pause A และ B สุขมุ วิท 107

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ทีเอาประกันภัย/กรมธรรม์
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โครงการ

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ทีเอาประกันภัย/กรมธรรม์

ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท
105

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

6.6

โครงการ Notting Hill ติวานนท์แคราย

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

4.0

โครงการ The Cabana สําโรง

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

4.0

โครงการ Notting Hill พหลเกษตร

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

4.6

โครงการ Pause สุขมุ วิท 115

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

4.6

โครงการ Knightsbridge Sky
River Ocean

• สิงปลูกสร้างไม่รวมฐานราก
• เฟอร์นิเจอร์ และเครือง
ตกแต่งติดตังตรึงตรา
• ประกันอัคคีภยั

บริษทั ฯ

6.0

รวม

57.4
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(2) โครงการซึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้รบั เหมาก่อสร้าง หรือบริษัทฯ
แล้วแต่ตกลงกัน)
โครงการ
โครงการ Knightsbridge Sky
River Ocean

โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท
105

โครงการ Tropicana เอราวัณ

โครงการ Notting Hill ติวานนท์แคราย

โครงการ Pause A และ B
สุขมุ วิท 107

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ทีเอาประกันภัย/กรมธรรม์

ผูร้ บั ประโยชน์

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

• งานตามสัญญา และงานติดตัง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว รวมทังวัสดุ
อุปกรณ์ทใช้
ี ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสียงภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

550.0

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

30.0

• เครืองตกแต่งติดตัง
คอมพิวเตอร์และทรัพย์สนิ อืน
ทีอยู่ภายในสํานักงานขาย
• ประกันความเสียงภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

266.5

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

10.0

• งานตามสัญญา และงานติดตัง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว รวมทังวัสดุ
อุปกรณ์ทใช้
ี ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสียงภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

280.6

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

20.0

• งานตามสัญญา และงานติดตัง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว รวมทังวัสดุ
อุปกรณ์ทใช้
ี ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสียงภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

128.1

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

10.0

• งานตามสัญญา และงานติดตัง
ระบบต่างๆ งานถาวร และ
งานชัวคราว รวมทังวัสดุ
อุปกรณ์ทใช้
ี ในการก่อสร้าง
• ประกันความเสียงภัยทุกชนิด

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

145.0
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โครงการ

รายละเอียดสิ นทรัพย์
ทีเอาประกันภัย/กรมธรรม์

ผูร้ บั ประโยชน์

• ความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ต่อบุคคลภายนอก

ธนาคารผูใ้ ห้กขู้ อง
โครงการ

รวม
5.3

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)
10.0
K,MN,.K

เงิ นลงทุน

ณ วันที 31 สิงหาคม 2558 บริษทั ฯ มีการลงทุนในบริษทั ย่อย c บริษทั สรุปดังต่อไปนี

บริษทั ย่อย
1. บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด

2. บริษทั คอนโด เอเจนซี แอนด์
เมเนจเม้นท์ จํากัด
3. บริษทั ทิสา ลิฟวิง จํากัด*

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม และ
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจให้บริการทีเกียวเนืองกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รวม

สัดส่วนการ
ลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงิ นลงทุนตาม
ราคาทุน ณ 31
สิ งหาคม 2558
(ล้านบาท)

DCC.C

DN.!

DCC.C

D.C

!D.C

C.D
1I.L

หมายเหตุ * คอนโด เอเจนซี ถือหุน้ ใน ทิสา ลิฟวิง จํานวน 51,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนทุนจดทะเบียน และมีผถู้ อื หุน้ อืน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ชาวญีปุน่ ถือหุน้ คิด
เป็นร้อยละ [! และพนักงานของบริษทั ฯ ถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ [ ของจํานวนทุนจดทะเบียน โดยผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด

5.4

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจทีสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ซึง
จะทําให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิมขึน หรือลงทุนในธุรกิจทีเอือประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริษทั ฯ
เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯและเพือให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็ นผูป้ ระกอบการชัน
นําในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทังนี บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอืนเพิมเติม
หากเป็ น ธุ ร กิจ ทีมีศ ัก ยภาพการเติบ โตทางธุ ร กิจ หรือ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ซึงสามารถสร้า ง
ผลตอบแทนทีดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษทั ฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบ และ/หรือการอนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
ในการกํากับดูแลและบริหารงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน บริษทั ฯ จะแต่งตังตัวแทนของบริษทั ฯเข้า
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที
เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนันๆ ในสัดส่วนทีเหมาะสม ทังนี ตัวแทนของบริษทั ฯ
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ดังกล่าวมีหน้าทีติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชดิ และนํ าเสนอผลประกอบการ
รวมทังข้อเสนอแนะเกียวกับนโยบายการดําเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วม เพือให้เป็ นไปในทิศทางทีเหมาะสมและสร้างประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และเพือการเติบโตอย่างยังยืน
ของบริษทั ฯ
5.5

สรุปสาระสําคัญสัญญาอืนทีเกียวข้อง
รายละเอียดสัญญาทีสําคัญของกลุ่มบริษทั ฯ

5.5.1. สัญญารับเหมางานก่อสร้าง
สัญญา

สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร

คู่สญ
ั ญา

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด (“ผูว้ ่าจ้าง”) กับ
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (“ผูร้ บั จ้าง”)

ระยะเวลาตามสัญญา

ระยะเวลาประมาณ 12-15 เดือ น และ -30 เดือ นแล้ว แต่ ส ัญ ญา และประเภทของ
โครงการ
การขยายหรือ เปลียนแปลงระยะเวลาการดํา เนิ น งานก่ อ สร้า งจะกระทํา ได้โ ดยความ
เห็นชอบร่วมกันของคู่สญ
ั ญาทังสองฝา่ ยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การชําระค่าจ้าง

ในแต่ละโครงการมีเงือนไขการชําระค่าจ้างทีสําคัญ ดังนี
ผูว้ ่าจ้างชําระเงินค่าจ้างล่วงหน้างวดแรกให้แก่ผรู้ บั จ้าง ในอัตราร้อยละของมูลค่าราคา
จ้างเหมาก่อสร้างรวม ตามทีตกลงกัน(แล้วแต่การเจรจากับผูร้ บั จ้างในแต่ละโครงการ)
ผู้ว่ า จ้า งจะชํา ระค่ า จ้า งตามผลงานทีทํา ขึนในแต่ ล ะเดือ น ภายใต้เ งือนไขวิธีก าร
เบิกจ่ายค่าจ้างทีกําหนดไว้ โดยจะหักเงินคําประกันผลงาน (RETENTION) ประมาณ
ร้อยละ ! ของค่าจ้างแต่ละงวด
เมือผูร้ บั จ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผูว้ ่าจ้างได้ออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน
ทังหมดแล้วให้กบั ผูร้ บั จ้าง ผูว้ ่าจ้างจะคืนเงินคําประกันผลงาน (RETENTION) ทีหัก
ไว้ในแต่ละงวดงานให้กบั ผูร้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้างต้องนําหนังสือคําประกันผลงาน ซึงออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ในวงเงินเท่ากับร้อยละ ! ของค่าจ้าง มามอบให้ผู้ว่าจ้าง เพือคําประกันผลงานใน
ระยะเวลาการประกันผลงาน มอบให้แก่ผวู้ ่าจ้างในวันรับเงินประกันผลงานคืน
หากเกิดความชํารุดบกพร่อง และ/หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่ออาคารทีผูร้ บั จ้างต้อง
รับผิดชอบตามสัญญานีและผู้รบั จ้างไม่แก้ไขความชํารุดบกพร่องหรือความเสียหาย
นันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีผู้ว่าจ้างกําหนด ผู้ว่าจ้างมีสทิ ธิหกั ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายทีเกิดขึนกับค่าจ้างในแต่ละงวดได้ทนั ที และหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ
ชําระหนี ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิหกั ชําระกับเงินประกันผลงานได้จนครบถ้วน

การคําประกันผลงาน

ภายใน D- ปี (แล้วแต่การเจรจากับผูร้ บั จ้างในแต่ละโครงการ) นับแต่วนั ทีผูว้ ่าจ้างได้รบั
มอบอาคารจากผูร้ บั จ้างแล้วแต่สญ
ั ญา และประเภทของโครงการ
ส่วนที . .! หน้าที14
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การต่ออายุสญ
ั ญา การ
ปรับ

ในแต่ละโครงการกรณีผู้รบั จ้างทํางานล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยไม่ได้รบั
การขยายระยะเวลาหรือต่ออายุสญ
ั ญาจากผู้ว่าจ้าง ผู้รบั จ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็ น
จํานวนเงินในอัตราร้อยละทีตกลงกันของค่าจ้างทังหมดต่ อวัน รวมค่าปรับทังหมดไม่เกิน
ร้อยละ ! ของค่าจ้างทังหมด และผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และควบคุมงาน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ นับตังแต่วนั ทีล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญาจนถึงวันทีทีผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างจากผู้รบั จ้างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือ
จนกว่าจะได้ผรู้ บั จ้างรายใหม่

ข้อสัญญาอืน

ในแต่ละโครงการกรณีมผี ูร้ บั จ้างช่วงและผูร้ บั จ้างช่วงทิงงาน ผูร้ บั จ้างยินยอมรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายจากการทิงงานของผูร้ บั จ้างช่วงแต่ผเู้ ดียว ทังนี ไม่เป็ นการตัดสิทธิผวู้ ่าจ้างทีจะ
เรียกร้องว่าเสียหายจากผูร้ บั จ้างช่วงด้วย

5.5.2. สัญญาทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
สัญญา

สัญญาจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

คู่สญ
ั ญา

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด (“ผูว้ ่าจ้าง”) กับ
บริษทั ทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (“ผูร้ บั จ้าง”)

ระยะเวลาตามสัญญา

ระยะเวลาประมาณ 11– cC เดือนแล้วแต่สญ
ั ญา และประเภทของโครงการ

การชําระค่าจ้าง

การชําระค่าบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็ น c ช่วงหลักดังนีคือ
ช่วงก่อนงานก่อสร้างการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจะคิดแบบเหมาจ่าย ตาม
ผลสําเร็จของงาน
ช่วงงานก่อสร้างการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจะคิดเป็ นอัตรารายเดือน
ช่วงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- การตรวจสอบควบคุมงานแก้ไขงาน Defect ของลูกค้าทีเข้าตรวจรับห้องชุด หลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ จะใช้เวลาหลังจากหมดสัญญาก่อสร้างของทางผูร้ บั เหมา
หลักประมาณ เดือน โดยจะไม่คดิ ค่าจ้าง
- งานประสานงานกับหน่วยงานราชการจะคิดแบบเหมาจ่าย ตามผลสําเร็จของงาน
เช่น การยืนขอจดทะเบียนอาคารชุด และการขออนุ ญาตเปิ ดใช้โครงการ (อ.k)
เป็ นต้น

การบอกเลิกสัญญา

หากผูร้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ เงือนไขหรือข้อตกลงทีกําหนดในสัญญานี ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผูี ว้ ่าจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาในคราวใด
โดยผู้รบั จ้างมิได้ปฏิบตั ิผดิ สัญ ญาแต่ประการใดให้ผู้ว่าจ้า งบอกกล่าวแก่ผู้ร บั จ้า ง
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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5.5.3. สัญญาบริหาร และจัดการอาคารนิ ติบุคคลอาคารชุด
สัญญา

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการนิตบิ คุ คลอาคารชุด

คู่สญ
ั ญา

นิตบิ ุคคลอาคารชุดซึงเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ (“ผูว้ ่าจ้าง”) ซึง
ได้แก่
D) นิตบิ ุคคลอาคารชุด Sense of Londonสุขมุ วิท 109
2) นิตบิ ุคคลอาคารชุด Kensington สุขมุ วิท 107
c) นิตบิ ุคคลอาคารชุด Notting Hill สุขมุ วิท 107
4) นิตบิ ุคคลอาคารชุด The Knight I สุขมุ วิท 107
5) นิตบิ ุคคลอาคารชุด The Knight II สุขมุ วิท 107
6) นิตบิ ุคคลอาคารชุด B-Loft สุขมุ วิท 109
7) นิตบิ ุคคลอาคารชุด B-Loft สุขมุ วิท 1D!
กับ บริษทั คอนโด เอเจนซี แอนด์ เมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผูร้ บั จ้าง”)

สาระสําคัญของสัญญา

สัญ ญาเกียวกับ การรับ จ้า งบริห ารและจัด การอาคารชุ ด รวมทังทรัพ ย์ส่ว นกลาง
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างหรือผูร้ บั เหมารายอืน ซึงปฏิบตั งิ าน
ในฐานะลูกจ้างของผูว้ ่าจ้าง
บริหารจัดการโครงการอาคารชุด และทรัพย์ส่วนกลางตามพระราชบัญญัตอิ าคารชุด
พ.ศ. ! และแก้ไขเพิมเติม ตลอดจนการมอบหมายงานต่าง ๆ จากมติทประชุ
ี
ม
ใหญ่ เจ้าของร่วม หรือมติทประชุ
ี
มของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดอันอาจจะ
เกิดขึนต่ อไปภายหน้ า โดยไม่ขดั ต่ อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีง าม และให้สทิ ธิผู้
รับจ้างในการควบคุมดูแลผูร้ บั จ้างและผูร้ บั เหมารายอืนซึงปฏิบตั หิ น้าทีตามทีกําหนด
ไว้ในสัญญาอืนให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด เพือให้ผู้รบั จ้างสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามสัญญาและตามความประสงค์ของผูว้ ่าจ้าง

การชําระค่าจ้าง

ผูว้ ่าจ้างตกลงชําระเงินค่าจ้างแบบเหมารวมอัตราค่าจ้างพนักงานของผูร้ บั จ้าง ซึงจัด
ให้มเี จ้าหน้าทีฝา่ ยสนับสนุนประจําสํานักงานใหญ่ และเจ้าหน้าทีประจําอาคาร
ค่าบริหารจัดการแบบเหมารวมพนักงานและรวมถึงค่าดําเนินการกําหนดเป็ นอัตรา
แบบเหมารายเดือน และผู้ว่าจ้างตกลงชําระเงินเป็ นรายเดือนจนกว่าจะครบกําหนด
ระยะเวลาการว่าจ้าง

ระยะเวลาของการ
ว่าจ้าง

กําหนดระยะเวลาหนึงถึงสองปี
นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด Sense of London สุ ขุ ม วิ ท 109: 1 ธัน วาคม !!7- cC
พฤศจิกายน !!E
นิตบิ ุคคลอาคารชุด Kensingtonสุขุมวิท 107 : 1 สิงหาคม !!8 - cD กรกฎาคม
!!9
นิติบุคคลอาคารชุด Notting Hill สุขุมวิท 107 : 1 มกราคม !!8 - cD ธันวาคม
!!8
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นิตบิ ุคคลอาคารชุด The Knights I สุขมุ วิท 107 : 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม
2558
นิตบิ ุคคลอาคารชุด The Knights Il สุขมุ วิท 107 : 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม
2558
นิตบิ ุคคลอาคารชุด B-Loft สุขมุ วิท 109 : 1 มีนาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
นิตบิ ุคคลอาคารชุด B-Loft สุขมุ วิท 101 : 1 มิถุนายน 2558 – 50 ธันวาคม 2556
หากผูร้ บั จ้างประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญา ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งความประสงค์ทจะขอต่
ี
ออายุ
สัญญาให้ผวู้ ่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า cC วัน
ขอบเขตการปฏิบตั ิ
หน้าที

ดู แ ลจัด การเกียวกับ เรืองบัญ ชีแ ละการเงิน การจัด ซือจัด จ้า ง การเร่ ง รัด จัด เก็บ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการออกรายงานทางการเงินตามรอบระยะเวลาทีกําหนด อาทิ
การจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วม การจัดทําบัญชี การควบคุมค่าใช้จ่ายและการ
รวบรวมเอกสารสําคัญ
จัดหาบุคลากรและฝึ กอบรมเพือมาปฏิบตั ิหน้าทีตามงบประมาณทีตกลงกันไว้ตาม
สัญญานี ควบคุมดูแลพนักงานของผู้รบั จ้า งให้ปฏิบตั ิห น้ าทีตามกฎระเบียบของผู้
ว่าจ้างให้เป็ นไปด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ดูแลบํารุงรักษาเครืองจักรอุปกรณ์ ซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานและสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของเจ้าของร่วมโดยค่าใช้จ่ายของผู้
ว่าจ้าง
ดูแลควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงให้
คําปรึกษาด้านกฎหมาย
การประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รบั จ้าง หรือคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
เดือนละหนึงครัง, จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึงครัง และประชุมใหญ่
วิสามัญทีอาจจะได้กาํ หนดให้มขี นึ
การจัด กิจ กรรมสัน ทนาการ หรือ การฝึ ก อบรมเสริม สร้ า งความปลอดภัย หรือ
ความสัมพันธ์อนั ดีในรอบปี บริหารอย่างน้อยปี ละหนึงครัง
ให้คําปรึกษางานบริหารจัดการด้านสํานักงาน ด้านกฎหมายและนิตกิ รรมสัญญา ด้าน
ความปลอดภัย ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารของผูว้ ่าจ้าง

เงือนไขอืนๆ เกียวกับ
การบริหารจัดการของผู้
รับจ้าง

หากกรณีการบริหารจัดการของผู้รบั จ้างก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อผูว้ ่าจ้าง
อันเนืองมาจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีตามสัญญาของผู้รบั จ้าง และ/หรือตัวแทน
ของ ผู้ ร ับ จ้ า ง และพิสู จ น์ ไ ด้ ว่ า ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น ผู้ เ สีย หายแล้ ว ผู้ ร ับ จ้ า งตกลงเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนกับผูว้ ่าจ้าง เว้นแต่ความเสียหายทีเกิดขึนเป็ น
เหตุสดุ วิสยั ที ผูร้ บั จ้างจะคาดหมายได้หรือคาดเดาได้

การสินสุดของสัญญา

คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึงปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาข้อหนึงข้อใด คู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึงได้แจ้งเป็น
ลายลักษณ์ อกั ษรให้คู่สญ
ั ญาฝ่ายทีปฏิบตั ิผิดสัญญาทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
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ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิบ วัน แล้ ว แต่ คู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยทีปฏิ บ ัติ ผิด สัญ ญามิไ ด้
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึงประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาจ้างตาม
สัญญาฉบับนี โดยมิได้เกิดจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝา่ ยใด จะต้องแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีก
ฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า kC วัน นับจากวันทีคู่สญ
ั ญา
ฝา่ ยนัน ได้รบั หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา
5.5.4. สัญญาเงิ นกู้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัญญา

สัญญาเงินกูย้ มื

คู่สญ
ั ญา

บริษทั ฯ หรือ บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด (“ผูก้ ”ู้ ) กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (“ผูใ้ ห้ก”ู้ )

วงเงินกู้
(ณ วันที 30 มิถุนายน
!!*)

เงินกูย้ มื ระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน และวงเงิน วงเงินกูร้ วม 4,753.0 ล้านบาท
อื นๆที เกี ยวข้ อ งกั บ เพื อพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
วงเงินหมุนเวียนทัวไปของบริษทั ฯ

เงือนไขเงินกูท้ สํี าคัญ
(Loan Covenants)

วงเงินกูร้ วม 328.5 ล้านบาท

บริษทั ฯ มีเงือนไขเงินกูท้ สํี าคัญกับเจ้าหนีธนาคารต่างๆ จํานวน 6 แห่ง ทีแตกต่างกัน ซึง
จะขึนอยู่กบั การเจรจาตามเงือนไขในสัญญาเงินกูก้ บั ผูใ้ ห้กแู้ ต่ละราย สรุปดังนี
ผู้กู้จ ะต้ อ งดํ า รงอัต ราส่ ว นหนี สิน ทีมีภ าระดอกเบียต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (Interest
Bearing Debt to Equity ratio) ไว้ในอัตราไม่เกิน [ : 1 ของงบการเงินรวมของบริษทั
ฯ สําหรับรอบบัญชีของปี !!* และอยู่ในระดับไม่เกิน 2 : 1 สําหรับรอบบัญชีถดั จาก
ปี !!* เป็ นต้นไป ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเงินกูม้ ผี ลบังคับใช้ และ/ หรือตลอดเวลา
ทีผูก้ ูย้ งั มีเงินจํานวนใดค้างชําระอยู่ ทังนี เงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกูก้ บั
เจ้าหนีธนาคารจํานวน D แห่ง
ผูก้ ไู้ ม่ก่อข้อผูกพัน หนี หรือ ภาระใดๆ โดยการกูย้ มื จากหรือคําประกันบุคคลใดๆ จน
ทําให้อตั ราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้
เกินกว่า ต่อ D โดยให้นับรวมเงินกูย้ มื กรรมการ หรือเงินกูย้ มื ผูถ้ อื หุน้ เป็ นส่วนของ
ทุนด้วย
อนึง ผู้กู้สามารถดํารงอัตราส่วน IBD/E ไม่เกิน 4 ต่ อ 1 ได้ หากการกู้ยืม เงินจาก
สถาบันการเงินเพือชําระเงินปนั ผล หรือชําระคืนเงินกู้ยมื กรรมการ จนถึงวันที 31
ธันวาคม 2558 หรือผู้กู้ดําเนินการขายหุ้น IPO แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดก่อน โดย
เงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกูก้ บั เจ้าหนีธนาคารจํานวน D แห่ง
ผูก้ ูด้ ํารงสัดส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest bearing debt /
Equity) ไม่เกิน 4 : 1 เท่า ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ ทังนี ให้นับรวมเงินกู้ยมื กรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นเป็ นส่วนหนึงของทุน โดยเงือนไขดังกล่า วเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้กบั
เจ้าหนีธนาคารจํานวน 1 แห่ง
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ผู้กู้จะต้องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2 : 1 โดยให้เริมมีผล
บังคับใช้ตงแต่
ั งบสรรพากรปี !!Eเป็ นต้นไป เว้นแต่ผใู้ ห้กจู้ ะพิจารณาเห็นสมควรเป็น
อย่างอืน โดยเงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้กบั เจ้าหนีธนาคารจํานวน D
แห่ง
ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio) สําหรับงบการเงิน
สินสุดปี !!* เป็ นต้นไปให้ไม่เกิน (สอง) เท่า โดยเงินกูข้ องกรรมการและบริษทั ที
เกียวข้อ งจะถูก คิดเป็ น ส่วนทุน ทังนี เงือนไขดัง กล่ า วเป็ น ไปตามสัญญาเงินกู้กบั
เจ้าหนีธนาคารจํานวน D แห่ง
ผูก้ รู้ บั รองและตกลงว่าจะดําเนินการให้ครอบครัวจรูญเอก (คุณพีระพงศ์และคุณอารดา
จรูญ เอก) รัก ษาสถานภาพการเป็ นผู้มีอํา นาจบริหารกิจ การในบริษัทฯ และดํารง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้มจี ํานวนไม่ตํากว่าร้อยละ !C ของจํานวนหุน้ ทีออก
และจําหน่ ายแล้วทังหมด ตลอดอายุสญ
ั ญา และ/หรือ ตลอดเวลาทีผูก้ ยู้ งั มีเงินจํานวน
ใดค้างชําระอยู่ตามสัญญานี โดยเงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้กบั เจ้าหนี
ธนาคารจํานวน 1 แห่ง
ผูก้ รู้ บั รองและตกลงว่าจะดําเนินการให้ครอบครัวจรูญเอก (คุณพีระพงศ์และคุณอารดา
จรูญ เอก) รัก ษาสถานภาพการเป็ นผู้มีอํา นาจบริหารกิจ การในบริษัทฯ และดํารง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้มจี ํานวนไม่ตํากว่าร้อยละ !D ของจํานวนหุน้ ทีออก
และจําหน่ ายแล้วทังหมด ตลอดอายุสญ
ั ญา และ/หรือ ตลอดเวลาทีผูก้ ยู้ งั มีเงินจํานวน
ใดค้างชําระอยู่ตามสัญญานี โดยเงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้กบั เจ้าหนี
ธนาคารจํานวน 3 แห่ง
ผูก้ จู้ ะไม่จ่ายเงินปนั ผล หรือผลประโยชน์อนใดให้
ื
แก่ผถู้ อื หุน้ ของผูก้ ู้ ไม่ว่าระหว่างกาล
หรือประจําปี เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้กู้ โดยเงือนไขดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัญญาเงินกูก้ บั เจ้าหนีธนาคารจํานวน แห่ง
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