บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 – รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
1. โครงการ Sense of London สุขมุ วิ ท 109
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดพำณิชยกรรม จำนวน 4 ห้อง (เลขที่ 1899/19
1899/20 1899/21 และ 1899/22) เนื้อทีร่ วม 120.10
ตร.ม.
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร Sense of London ติดซอยสันติคำม 4 แยกจำก
ซอยสุขมุ วิท 109 (ซอยสันติคำม) ถนนสุขมุ วิท ตำบล
สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
2. โครงการ Kensington สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดพักอำศัย จำนวน 16 ห้อง
เนื้อทีร่ วม 693.97 ตร.ม.
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร Kensington ติดซอยแบริง่ 12 แยกจำกซอย
สุขมุ วิท 107 (ซอยแบริง่ ) ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
ไม่ม ี
3. โครงการ Notting Hill สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดอำศัย จำนวน 23 ห้อง
เนื้อทีร่ วม 869.37 ตร.ม.

ราคาประเมิ น
(บาท)
6,636,000

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก
บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน
เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
30 กันยำยน 7552

32,270,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 7552

40,740,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 7552

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
โครงกำร Notting Hill Condominium ติดซอยแบริง่ 1
แยกจำกซอยสุขมุ วิท 107 (ซอยแบริง่ ) ถนนสุขมุ วิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
ไม่ม ี
4. โครงการ The Knights I สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดอำศัย จำนวน 31 ห้อง
เนื้อทีร่ วม 919.90 ตร.ม.
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำรเดอะไนท์ คอนโดมิเนียม (อำคำรเดอะไนท์วนั )
ติดซอยแบริง่ 1 แยก 2 แยกจำกซอยสุขมุ วิท 107 (ซอย
แบริง่ ) ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
ไม่ม ี
5. โครงการ The Knights II สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดพักอำศัย จำนวน 17 ห้อง
เนื้อทีร่ วม 562.05 ตร.ม.
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำรเดอะไนท์ คอนโดมิเนียม (อำคำรเดอะไนท์ท)ู
ติดซอยแบริง่ 1 แยก 2 แยกจำกซอยสุขมุ วิท 107 (ซอย
แบริง่ ) ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
ไม่ม ี

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

40,940,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 7552

25,760,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 7552

ราคาประเมิ น
(บาท)

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 2

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
6. โครงการ Knightsbridge สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 1-1-56 ไร่
- อำคำรชุดพักอำศัย 25 ชัน้ จำนวน 1 หลัง (อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร Knightsbridge ซอยสุขมุ วิท 107 (ซอยแบริง่ )
ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
7. โครงการ B-Loft สุขมุ วิ ท 109
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 3 โฉนด เนื้อที่ 0-3-60 ไร่
- อำคำรชุดพักอำศัย 8 ชัน้ จำนวน 1 หลัง (อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร B-Loft สุขมุ วิท 109 ซอยสันติคำม 12 แยกจำก
ซอยสุขมุ วิท 109 ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ออริจน้ิ วัน จำกัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ)
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
(มหำชน)
8. โครงการ B-Loft สุขมุ วิ ท 115
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 2 โฉนด เนื้อที่ 1-0-7 ไร่
- อำคำรชุดพักอำศัย 8 ชัน้ จำนวน 1 หลัง (อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร B-Loft สุขมุ วิท 115 ซอยอภิชำติ 3 แยกจำก
ซอยสุขมุ วิท 115 ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

ราคาประเมิ น
(บาท)
347,400,000

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

123,300,000

112,030,000

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน
เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
30 กันยำยน 2557

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธวัชชัย ดิถสี วัสดิ ์เวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 269

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 3

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
9. โครงการ B-Republic สุขมุ วิ ท 101/1
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 9 โฉนด เนื้อที่ 2-0-69 ไร่
- อำคำรชุดพักอำศัย 8 ชัน้ จำนวน 2 หลัง (อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร B-Republic ติดซอยวชิรธรรมสำธิต 34 และ
ซอยสุขมุ วิท 101/1 (ซอย วชิรธรรมสำธิต) ถนนสุขมุ วิท
แขวงบำงจำก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
(มหำชน)
10. โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 1-3-60 ไร่
โครงกำร Knightsbridge Sky River Ocean ติดถนน
สุขมุ วิท ตำบลบำงเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
11. โครงการ Tropicana เอราวัณ
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 15 โฉนด เนื้อที่ 2-0-96.9 ไร่
- อำคำรชุดพักอำศัย 8 ชัน้ จำนวน 2 หลัง (อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำง)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร Tropicana ถนนทำงรถไฟสำยเก่ำ ตำบลบำง
ด้วน อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

ราคาประเมิ น
(บาท)

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

283,850,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

226,100,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

80,721,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 4

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
บริษทั ฯ
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
(มหำชน)
12. โครงการ The Cabana สาโรง
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 2 โฉนด เนื้อที่ 3-3-54 ไร่

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

93,240,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

115,600,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

ราคาประเมิ น
(บาท)

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
ภำระผูกพัน:

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ติดถนนทำงรถไฟสำยเก่ำ ( บริเวณระหว่ำงซอยสุขมุ วิท
76 และซอยสุขมุ วิท 78 ) ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั เอส เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรออมสิน
13. โครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิ ท 105
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่ 2-1-63 ไร่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

โครงกำร Villa Lasalle ติดซอยสุขมุ วิท 105 (ซอย
ลำซำล) ถนนสุขมุ วิท แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
โฉนดทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด จำนองเป็นประกันกับ
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) และโฉนดทีด่ นิ
อีกจำนวน 4 โฉนด ไม่มภี ำระผูกพัน
14. โครงการ Notting Hill ติ วานนท์-แคราย
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่ 1-1-14.7 ไร่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
โครงกำร Notting Hill Tiwanon ซอยติวำนนท์ 16
ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุร ี
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ สำหรับทีด่ นิ จำนวน 2 โฉนด และ
ออริจน้ิ วัน สำหรับทีด่ นิ จำนวน 3 โฉนด

ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

66,525,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 5

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
15. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
ทรัพย์สนิ :

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

80,093,000

บริษทั พรสยำมคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วสิ
จำกัด
นำยพรชัย มโนมัยวจี
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 276

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

1 ตุลำคม 7552

91,420,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จำกัด
นำงสำวภัลลวี จงตัง้ สัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 179

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 2557

40,600,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยปิยะพงษ์ เร่งสิทธิไทย
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 273

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 เมษำยน 2558

ราคาประเมิ น
(บาท)

- ทีด่ นิ จำนวน 3 โฉนด เนื้อที่ 1-2-16.1 ไร่

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน
กรุงเทพมหำนคร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
(มหำชน)
16. โครงการ Pause สุขมุ วิ ท 103
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 2 โฉนด เนื้อที่ 1-5-53 ไร่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ซอยอุดมสุข 7 ถนนอุดมสุข (สุขมุ วิท 103) แขวงบำงนำ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน)
17. โครงการ Pause A สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 0-2-14.9 ไร่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
ภำระผูกพัน:

ติดซอยแบริง่ 1 แยก 1 แยกจำกซอยสุขมุ วิท 107 (ซอย
แบริง่ ) ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
บริษทั ฯ
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 6

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
18. โครงการ Pause B สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 0-2-26.2 ไร่
ติดซอยแบริง่ 1 แยก 1 แยกจำกซอยสุขมุ วิท 107 (ซอย
แบริง่ ) ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
19. โครงการ Pause สุขมุ วิ ท 115
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 1-1-83 ไร่

ราคาประเมิ น
(บาท)
46,330,000

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก
บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยปิยะพงษ์ เร่งสิทธิไทย
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 273

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน
เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
30 เมษำยน 2558

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ซอยสุขมุ วิท 115 ถนนสุขมุ วิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
(มหำชน)
20. โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 2-3-60.5 ไร่

49,560,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยปิยะพงษ์ เร่งสิทธิไทย
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 273

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 เมษำยน 2558

197,285,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 134

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 เมษำยน 2558

33,150,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธวัชชัย ดิถสี วัสดิ ์เวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 269

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

20 มีนำคม 2558

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ถนนพหลโยธิน ตำบลอนสำวรีย์ อำเภอบำงเขน จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
21. โครงการ Pause ID สุขมุ วิ ท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 2 โฉนด เนื้อที่ 1-2-50 ไร่

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 7

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ซอยแบริง่ 16 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
โฉนดเลขที่ 15121:
1. นำงสำวฐิตำ นันทวิสุทธิ ์
2. นำยชุตชิ ำติ นันทวิสุทธิ ์
โฉนดเลขที่ 15122:
นำงปรำณี ปณั ฑวำภิรมย์
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
22. โครงการ Knightsbridge The Ocean ศรีราชา
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 6 โฉนด เนื้อที่ 4-0-71.0 ไร่

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

75,195,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธวัชชัย ดิถสี วัสดิ ์เวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 269

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

13 กรกฎำคม 2558

224,040,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด
นำยธวัชชัย ดิถสี วัสดิ ์เวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 269

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

23 มีนำคม 2558

8,358,000

บริษทั อัลทิมำ แอพไพรซัล จำกัด

เพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ

30 กันยำยน 7552

ราคาประเมิ น
(บาท)

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ถนนสุขมุ วิท (ทล.3) บริเวณ กม. 120+300 ตำบลสุรศักดิ ์
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
บริษทั ฯ
ภำระผูกพัน:
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
23. ที่ดินแปลงศรีราชา 1 (โครงการในอนาคต)
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 14-0-1 ไร่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :

ถนนสุขมุ วิท (ทล.3) บริเวณ กม. 123+400 ตำบลทุ่งศุ
ขลำ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุร ี
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
นำยมัธยม นันทกิจ
ภำระผูกพัน:
ไม่ม ี
24. ที่ดินโครงการเทพารักษ์ 4
ทรัพย์สนิ :
- ทีด่ นิ จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 0-1-99 ไร่

นำยธวัชชัย ดิถสี วัสดิ ์เวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒ ิ วฒ. 269

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 8

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ :
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ :
ภำระผูกพัน:

ราคาประเมิ น
(บาท)

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผู้ประเมิ นหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที่ ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

หมูท่ ่ี 4 ซอยเทพำรักษ์ 4 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
บริษทั ฯ
จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 9

