บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 – รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที ประเมิ น
1. โครงการ Sense of London สุขุมวิ ท 109
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดพาณิชยกรรม จํานวน ห้อง (เลขที 19::/<:
19::/=> 19::/=< และ 19::/==) เนือทีรวม <=>.<>
ตร.ม.
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ Sense of London ติดซอยสันติคาม แยกจาก
ซอยสุขมุ วิท <>: (ซอยสันติคาม) ถนนสุขมุ วิท ตําบล
สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2. โครงการ Kensington สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน <! ห้อง
เนือทีรวม !:C.:P ตร.ม.
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ Kensington ติดซอยแบริง <= แยกจากซอย
สุขมุ วิท <>P (ซอยแบริง) ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
ไม่มี
3. โครงการ Notting Hill สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดอาศัย จํานวน =C ห้อง
เนือทีรวม 9!:.CP ตร.ม.

ราคาประเมิน
(บาท)
!,636,000

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก
บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <C

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน
เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
30 กันยายน 2557

C=,=P>,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <C

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 กันยายน 2557

>,P >,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <C

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 กันยายน 2557

เอกสารแนบ หน้าที 1

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินที ประเมิ น
โครงการ Notting Hill Condominium ติดซอยแบริง <
แยกจากซอยสุขมุ วิท <>P (ซอยแบริง) ถนนสุขมุ วิท
ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
ไม่มี
4. โครงการ The Knights I สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดอาศัย จํานวน 31 ห้อง
เนือทีรวม 919.90 ตร.ม.
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการเดอะไนท์ คอนโดมิเนียม (อาคารเดอะไนท์วนั )
ติดซอยแบริง 1 แยก 2 แยกจากซอยสุขมุ วิท 107 (ซอย
แบริง) ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
ไม่มี
5. โครงการ The Knights II สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
ห้องชุดพักอาศัย จํานวน 17 ห้อง
เนือทีรวม _!=.>_ ตร.ม.
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการเดอะไนท์ คอนโดมิเนียม (อาคารเดอะไนท์ทู)
ติดซอยแบริง 1 แยก 2 แยกจากซอยสุขมุ วิท 107 (ซอย
แบริง) ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
ไม่มี

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

4>,: >,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <C

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 กันยายน 2557

=_,P!>,>>>

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <C

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 กันยายน 2557

ราคาประเมิน
(บาท)

ทีตังทรัพย์สนิ :

เอกสารแนบ หน้าที 2

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินที ประเมิ น
6. โครงการ Knightsbridge สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน < โฉนด เนือที <-<-_! ไร่
- อาคารชุดพักอาศัย =_ ชัน จํานวน < หลัง (อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง)
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ Knightsbridge ซอยสุขมุ วิท <>P (ซอยแบริง)
ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
7. โครงการ B-Loft สุขุมวิท IJK
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 3 โฉนด เนือที 0-3-60 ไร่
- อาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน จํานวน < หลัง (อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง)
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท <>: ซอยสันติคาม <= แยกจาก
ซอยสุขมุ วิท <>: ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ออริจนิ วัน จํากัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ)
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)
8. โครงการ B-Loft สุขุมวิท IIM
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 2 โฉนด เนือที 1-0-7 ไร่
- อาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน จํานวน < หลัง (อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง)
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ B-Loft สุขมุ วิท <15 ซอยอภิชาติ 3 แยกจาก
ซอยสุขมุ วิท <<_ ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ราคาประเมิน
(บาท)
347,400,000

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก
บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธวัชชัย ดิถสี วัสดิ Nเวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. =!:

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน
เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
30 กันยายน 2557

123,300,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. 179

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C0 กันยายน =__P

<<=,>C>,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <P:

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C> กันยายน =__P

เอกสารแนบ หน้าที 3

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินที ประเมิ น
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
9. โครงการ B-Republic สุขุมวิท IJI/I
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน : โฉนด เนือที =-0-!: ไร่
- อาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน จํานวน = หลัง (อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง)
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ B-Republic ติดซอยวชิรธรรมสาธิต C และ
ซอยสุขมุ วิท 101/1 (ซอย วชิรธรรมสาธิต) ถนนสุขมุ วิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)
10. โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน < โฉนด เนือที <-C-!> ไร่
โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ติดถนน
สุขมุ วิท ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
11. โครงการ Tropicana เอราวัณ
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน <_ โฉนด เนือที =-0-96.: ไร่
- อาคารชุดพักอาศัย 8 ชัน จํานวน = หลัง (อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง)
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ Tropicana ถนนทางรถไฟสายเก่า ตําบลบาง
ด้วน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ราคาประเมิน
(บาท)

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

29C,850,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <P:

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C> กันยายน =__P

226,100,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <P:

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C> กันยายน =__P

9>,P=<,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <P:

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C> กันยายน =__P

ทีตังทรัพย์สนิ :

เอกสารแนบ หน้าที 4

บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินที ประเมิ น
บริษทั ฯ
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)
12. โครงการ Villa Lasalle สุขุมวิท 105
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน _ โฉนด เนือที =-<-!C ไร่

ราคาประเมิน
(บาท)

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

<<_,600,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C> กันยายน 2557

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
ภาระผูกพัน:

ทีตังทรัพย์สนิ :

โครงการ Villa Lasalle ติดซอยสุขมุ วิท <>_ (ซอย
ลาซาล) ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
โฉนดทีดิน จํานวน < โฉนด จํานองเป็ นประกันกับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และโฉนดทีดิน
อีกจํานวน โฉนด ไม่มภี าระผูกพัน
13. โครงการ Notting Hill ติ วานนท์-แคราย
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 5 โฉนด เนือที 1-1-14.7 ไร่
ทีตังทรัพย์สนิ :
โครงการ Notting Hill Tiwanon ซอยติวานนท์ <!
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ สําหรับทีดิน จํานวน = โฉนด และ
ออริจนิ วัน สําหรับทีดิน จํานวน C โฉนด
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
14. โครงการ Notting Hill พหล-เกษตร
ทรัพย์สนิ :

- ทีดิน จํานวน C โฉนด เนือที <-=-<!.< ไร่

ทีตังทรัพย์สนิ :

ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
บริษทั ฯ

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :

ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <C

!!,525,000

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <P:

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

C> กันยายน =__P

9>,>:C,000

บริษทั พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วสิ
จํากัด
นายพรชัย มโนมัยวจี
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. =P!

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

< ตุลาคม 2557
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินที ประเมิ น
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)
15. โครงการ Pause สุขุมวิท 103
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน = โฉนด เนือที <-_-_C ไร่

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน

:<, =>,>>>

บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด
นางสาวภัลลวี จงตังสัจธรรม
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. <P:

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

3> กันยายน 2557

40,600,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายปิ ยะพงษ์ เร่งสิทธิไทย
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. =PC

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 เมษายน 2558

46,330,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายปิ ยะพงษ์ เร่งสิทธิไทย
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. =PC

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 เมษายน 2558

ราคาประเมิน
(บาท)

ภาระผูกพัน:

ทีตังทรัพย์สนิ :

ซอยอุดมสุข P ถนนอุดมสุข (สุขมุ วิท <>C) แขวงบางนา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)
16. โครงการ Pause A สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 1 โฉนด เนือที 0-2-14.9 ไร่
ทีตังทรัพย์สนิ :

ติดซอยแบริง < แยก 1 แยกจากซอยสุขมุ วิท <>P (ซอย
แบริง) ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17. โครงการ Pause B สุขุมวิท 107
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 1 โฉนด เนือที 0-2-26.2 ไร่
ทีตังทรัพย์สนิ :

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
ภาระผูกพัน:

ติดซอยแบริง < แยก 1 แยกจากซอยสุขมุ วิท <>P (ซอย
แบริง) ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
บริษทั ฯ
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินที ประเมิ น
18. โครงการ Pause สุขุมวิท 115
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 1 โฉนด เนือที 1-1-83 ไร่
ซอยสุขมุ วิท <15 ถนนสุขมุ วิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)
19. โครงการ Knightsbridge Sky City สะพานใหม่
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน 1 โฉนด เนือที 2-3-60.5 ไร่

ราคาประเมิน
(บาท)
49,560,000

ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สิน/ ผูป้ ระเมินหลัก
บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายปิ ยะพงษ์ เร่งสิทธิไทย
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. =PC

วัตถุประสงค์การประเมิ น
ราคาทรัพย์สิน
เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

วันที ประเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สิน
30 เมษายน 2558

ทีตังทรัพย์สนิ :

ถนนพหลโยธิน ตําบลอนสาวรีย์ อําเภอบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
บริษทั ฯ
ภาระผูกพัน:
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
20. ที ดิ นโครงการเทพารักษ์ ^
ทรัพย์สนิ :
- ทีดิน จํานวน < โฉนด เนือที >-<-:: ไร่

197,285,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด
นายธีรวิทย์ จุลสุคต
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. 134

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 เมษายน 2558

9,358,000

บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จํากัด

เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ

30 กันยายน 2557

ทีตังทรัพย์สนิ :

ทีตังทรัพย์สนิ :
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ N :
ภาระผูกพัน:

นายธวัชชัย ดิถสี วัสดิ Nเวทย์
ผูป้ ระเมินหลักชันวุฒ ิ วฒ. =!:

หมู่ที ซอยเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
บริษทั ฯ
จํานองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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