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3. การประกอบธุรกิจ

3.1 ลกัษณะผลิตภัณฑและบริการ

บริษัทฯ ดํ าเนินธุรกิจหลักดานพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรเพื่อขายในพื้นท่ีเปาหมาย โดยมี
รายไดหลักมาจากการขายบานเด่ียวมากกวารอยละ 67 ท้ังน้ี บรษัิทฯ ไดมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาช่ือ
โครงการตางๆ เพื่อใหแตละชื่อโครงการมีลักษณะเฉพาะสํ าหรับกลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม ปจจุบัน มีโครงการ
ท่ีอยูภายใตการดํ าเนินงานของบริษัทฯ 4 โครงการหลัก ไดแก

โครงการลลลิ กรีนวิลล

ลกัษณะโครงการ : โครงการบานเดี่ยว
กลุมลูกคา : เนนกลุมลูกคาระดับสูงท่ีราคาขายประมาณ 3.0 ลานบาทข้ึนไป

โครงการบานลลลิ   

ลกัษณะโครงการ : โครงการบานเดี่ยว
กลุมลูกคา : เนนกลุมลูกคาระดับคอนขางสูงทีร่าคาขายประมาณ 2.2 – 3.5 ลานบาท

โครงการบานบุรีรมย   

ลกัษณะโครงการ : โครงการบานเด่ียว และบานแนวคิดใหมหรือบานแฝด
กลุมลูกคา : เนนกลุมลูกคาระดับกลางทีร่าคาขายประมาณ 1.6 – 2.5 ลานบาท

โครงการลลัลี ่วิลล

ลกัษณะโครงการ : เปนโครงการบานเดี่ยว ทาวเฮาส และบานแฝด
กลุมลูกคา : เนนกลุมลูกคาระดับลางทีร่าคาขายประมาณ 1.0 – 2.5 ลานบาท

ท้ังน้ี หากพิจารณาโครงการดังกลาวแยกตามพืน้ท่ีในการด ําเนินโครงการจะพบวา บริษัทฯ เนนการดํ าเนิน
โครงการตามพื้นท่ีเปาหมายเพือ่สรางความเขมแข็งใน 4 มุมเมือง ซ่ึงไดแกบริเวณดังตอไปน้ี

! โซนในเมือง บรเิวณรามอินทรา – วชัรพล บรเิวณออนนุช บริเวณพระราม 9 และบริเวณอุดมสุข
! โซนตะวันออก บรเิวณศรีนครินทร – เทพารักษ และบริเวณบางนา - ตราด
! โซนเหนือ บรเิวณรามอินทรา – คูบอน บริเวณรังสิต - องครกัษ และบริเวณลํ าลกูกา
! โซนใต บริเวณวงแหวน –  เอกชยั บรเิวณพระราม 2 และบริเวณเพชรเกษม

ซ่ึงทํ าเลดังกลาวเปนทํ าเลท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นวามีศักยภาพในการเติบโตดานความตองการท่ีอยูอาศัยของ
ผูบรโิภค เนือ่งจากมีระบบสาธารณูปโภครองรับ มีเสนทางจราจรที่สะดวกใกลถนนวงแหวนสามารถเขาสูใจกลางเมือง
ไดรวดเรว็ ใกลแหลงทํ างาน สถานศึกษา และแหลงจับจายใชสอย เชน หางสรรพสินคา และซุปเปอรสโตร เปนตน โดย
ทํ าเลเปาหมายจะอยูในบริเวณภายใน 25 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง นอกจากนี ้การท่ีมีทํ าเลใหผูบริโภคไดเลือกท้ัง 4 
โซน เปนการกระจายฐานลูกคาและรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความสนใจโครงการบานท่ีมีคุณภาพของ
บรษิทัฯ ในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันไดเปนอยางดี และเปนการสรางชื่อโครงการของบริษัทฯ ใหเปนท่ีรูจักทุกมุมเมือง
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บานจดัสรรในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะดังน้ี

(1) บานพรอมขาย หมายถึง บานท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวกอนการทํ าสัญญาจองและพรอมท่ีจะโอนให 
ลกูคาทนัทีที่มีการชํ าระเงินคาบานเรียบรอยแลว โดยมีระยะเวลาการผอนช ําระเงินดาวนประมาณ 2 งวด คือ ช ําระเงิน
ดาวนงวด 1 เม่ือลูกคาทํ าการจองบานและทํ าสญัญาจะซ้ือจะขาย และช ําระงวด 2 ภายในหน่ึงเดือนหลังจากชํ าระงวด
แรก รวมระยะเวลาการผอนช ําระเงินดาวนทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน 1 สปัดาห อยางไรก็ตาม สดัสวนของบานประเภท
น้ีของบริษัทฯ ไดลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2542 เปนตนมา เน่ืองจาก บานพรอมขายมีตนทุนการดํ าเนินงานที่สูง 
และมีความเสี่ยงในการขายสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับบานประเภทอื่น หากบานดังกลาวสรางเสร็จแตไมสามารถขาย
ไดอนัอาจมีสาเหตุมาจากแบบบาน ทํ าเลในโครงการ หรือความพรอมของลูกคา เปนตน ทํ าใหบริษัทฯ มีภาระตนทุน
กอสรางและการบ ํารงุรักษาอีกดวย ดังน้ัน การสรางบานพรอมขายจึงจ ําเปนตองมีการศึกษาและวิจัยความตองการของ
ผูบรโิภคตอประเภทและรูปแบบบานที่เสนอขายดังกลาวเปนอยางดี เพ่ือลดความเส่ียงในการดํ าเนินโครงการ

(2) บานสรางกอนขาย หมายถึง บานท่ีบรษิทัฯ ไดทํ าการสรางแลวบางสวนประมาณมากกวารอยละ 30 
รวมท้ังไดดํ าเนินการพัฒนาโครงการในสวนสาธารณูปโภคแลวเสร็จกอนที่จะเปดขายโครงการประมาณ 2-5 เดือน 
เน่ืองจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผานมา ลูกคาอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะในสวนบานจัดสรรน้ันขาดความม่ันใจเรื่อง
ความสามารถในการสงมอบบานของผูประกอบการเปนอยางมาก จากการที่ลูกคาชํ าระเงินดาวนแลว แตผูประกอบ
การไมสามารถสงมอบบานใหแกลูกคาตามสัญญาได ดังน้ัน การดํ าเนินการสรางบานกอนขายจึงเปนกลยุทธหนึ่งของ
บรษิทัฯ เพือ่สรางความม่ันใจใหแกลูกคาวา บริษัทฯ สามารถสงมอบบานใหแกลูกคาไดตามสัญญาภายหลังจากลูกคา
ไดผอนสงเงินดาวนเรียบรอยแลว  เพราะลูกคาไดเห็นพัฒนาการการกอสรางของบานและความเปนไปไดของโครงการ 
ในสวนของบรษิทัฯ น้ัน การสรางบานกอนขายยังเปนการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในเร่ือง
ความลาสมยัของแบบบาน ปญหาเรื่องการแกไขแบบบานในสวนแบบหลักของลูกคา ปญหาความเสี่ยงในการเปลี่ยน
แปลงราคาวสัดุกอสราง และยังชวยลดตนทุนของบริษัทฯ ในการบํ ารุงรักษาอีกดวย  และทํ าใหโครงการมีความคึกคัก
เนือ่งจากมีการกอสรางบานใหมๆ จงึสามารถดึงดูดลูกคา ใหเขามาเย่ียมชมโครงการไดตลอดเวลาอีกดวย ซ่ึงงวดการ
โอนโดยเฉลีย่ของลูกคาจะอยูที่ประมาณ 3-6 งวด หรอื 2-5  เดือน  อีกทั้งบานสรางกอนขายนี้ยังสามารถตอบสนอง
ความตองการบานของลูกคาในเรื่องรูปแบบและการใชสอย รวมท้ังความพรอมของลูกคาในการโอนท่ีแตกตางกัน โดย
สดัสวนยอดขายของบานประเภทนี้มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องจากรอยละ 16.45 ของยอดขายบานท้ังหมดในป 
2542 เปนรอยละ 56.16 ในชวงครึง่แรกของป 2545

(3) บานส่ังสราง หมายถึง บานท่ีลูกคาสามารถส่ังใหบริษัทฯ สรางข้ึนตามแบบบานท่ีกํ าหนดไวแลวในพื้นที่
ของโครงการน้ันๆ โดยบรษิทัฯ จะเร่ิมดํ าเนินงานกอสรางเม่ือบริษัทฯ ไดมีการทํ าสัญญาจะซ้ือจะขายกบัลูกคาและได
รบัช ําระเงินดาวนแลว ปจจบุนั ยอดขายบานสั่งสรางมีสัดสวนไมสูงมาก

โดยท่ัวไปน้ัน บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเงินดาวนจากลูกคาโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 10-15 ของราคาขายบาน             
โดยระยะเวลาการผอนช ําระเงินดาวนของลูกคาเฉลี่ยที ่ 7 งวด 6 เดือน หรือสูงสุดที่ 8 งวด 7 เดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ประเภทบาน ระยะเวลาการกอสรางบาน และการตกลงระหวางลูกคากับบริษัทฯ ส ําหรบัระยะเวลาในการสรางบานนั้น 
บริษัทฯ ใชระยะเวลาการกอสรางบานจนเสร็จเฉลี่ยท่ีประมาณ 5-6 เดือน ซ่ึงกํ าหนดการสงมอบและการโอน
กรรมสทิธิใ์หแกลกูคานั้น บริษัทฯ ไดกํ าหนดไวตามสัญญาจะซ้ือจะขาย ท้ังน้ี การโอนกรรมสิทธิ์บานใหแกลูกคายังคง
ขึน้อยูกับความพรอมของลูกคาแตละรายดวย
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สัดสวนรายไดของประเภทบานท่ีขาย

สัดสวนการขาย (รอยละ)
ประเภทบานที่ขาย การผอนชํ าระเงินดาวน 2542 2543 2544 มิ.ย. 2545

1. บานพรอมขาย (0 – 2 งวด) 61.84 36.13 30.89 28.77
2. บานสรางกอนขาย (3 – 6 งวด) 16.45 34.39 41.49 56.16
3. บานสั่งสราง (มากกวา 7 งวด) 21.71 29.48 27.62 15.07

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00

ท้ังน้ี บานแตละประเภทท่ีมีแบบเดียวกัน จะมีราคาไมแตกตางกัน ซ่ึงการท่ีบริษัทฯ จัดใหมีบานประเภทตางๆ 
ดังกลาวก็เพือ่ใหเปนทางเลือกแกลูกคา ทั้งทางดานความมั่นใจในสินคาของบริษัทฯ และความพรอมของลูกคาในการ
ผอนช ําระ

จากตารางสัดสวนรายไดของประเภทบานท่ีขาย พบวาบานพรอมขายมีสัดสวนลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตป 
2542 แตในทางกลับกันบานสรางกอนขายมีสัดสวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในชวงป 2542 ผูบริโภคขาดความมั่นใจอยาง
รนุแรงตอผูประกอบการในธรุกิจอสังหาริมทรัพย ดังน้ัน บริษัทฯ จึงจ ําเปนท่ีจะตองดํ าเนินการสรางบานพรอมขายใน
สัดสวนที่สูง เพื่อรองรับกับความตองการของผูบริโภคในชวงดังกลาว แตในระยะเวลาตอมา เม่ือภาวะความ           
ม่ันใจของผูบรโิภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ไดรับการยอมรับ
จากผูบริโภคท้ังทางดานช่ือเสียงและผลิตภัณฑแลว  บริษัทฯ จึงเปล่ียนมาดํ าเนินการสรางบานกอนขายในสัดสวนท่ีสูง
ข้ึน เน่ืองจาก การสรางบานพรอมขายมีความเสี่ยงสูง ท้ังในดานตนทุนของผูประกอบการและการเปล่ียนแปลงแบบ
บานตามความตองการของผูบริโภค

ในปจจบุนั บรษิทัฯ ดํ าเนินโครงการอยูทั้งสิ้นจ ํานวน 12 โครงการ มีมูลคารวมทั้งสิ้น 7,039 ลานบาท โดย
รายละเอียดโครงการของแตละโครงการปรากฎดังตารางตอไปนี้

 โดยความหมายของกลุมลูกคา ในตารางหมายถึง

กลุมลูกคา AA กลุมลูกคาระดับสงู (ระดับราคาต้ังแต 3 ลานบาทข้ึนไป)

กลุมลูกคา AB กลุมลกูคาระดับกลางคอนขางสูง (ระดับราคา 2.2 – 3.5 ลานบาท)

กลุมลูกคา AC กลุมลกูคาระดับกลาง (ระดับราคา 1.6 – 2.5 ลานบาท)

กลุมลูกคา AD กลุมลูกคาระดับกลางลาง (ระดับราคากวา 1.0 - 2.5 ลานบาท)

กลุมลูกคา AE กลุมลูกคาระดับลาง (ระดับราคาต่ํ ากวา 1.0 ลานบาท)
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โครงการที่ดํ าเนินการอยูในปจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2545

ขายแลว โอนแลว คงเหลือโอนโครงการรวม
(30 มิ.ย 45) (30 มิ.ย 45) (30 มิ.ย 45)ลํ าดับ

ชื่อโครงการ/
ปที่เปดโครงการ ที่ดั้งโครงการ ลักษณะโครงการ

กลุมลูกคา
เปาหมาย ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
 โซนในเมือง      
1 ลลิล กรีนวิลล

(รามอินทรา-วัชรพล)/
2545

ต.สายไหม (ออเงินใหญ) อ.บางเขน 
กรุงเทพฯ

บานเดี่ยว AA 210 650 127 363 21 65 106 298

2 บานลลิล
( ร า ม อินท ร า-วั ชรพล)/
2543

ต.สายไหม (ออเงินใหญ) อ.บางเขน 
กรุงเทพฯ

บานเดี่ยว AB 220 600 198 525 189 501 9 24

 โซนเหนือ    
3 - 5 บานบุรีรมย

โครงการ 1,2 และ 3
(รามอินทรา-คูบอน)/
2544

ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา 
กรุงเทพฯ

บานเดี่ยว และ
บานแนวคิดใหม

AC 610 1,159 298 570 194 382 104 188

6 ลัลลี ่วิลล
(พหลโยธิน-วงแหวน)/
2539

ถ.ล ําลกูกา คลอง 3 ต.คูคต
อ.ล ําลกูกา ปทุมธานี

บานเดี่ยว
บานแฝด และ
ทาวนเฮาส

AD 400 500 251 264 215 223 36 41

7 ลัลลี ่วิลล
(ธูปเตมีย)/
2537

ซ.วัดลาดสนุน ถ.ล ําลกูกา คลอง 3  
ต.คคูต อ.ล ําลกูกา ปทุมธานี

ทาวนเฮาส AD 390 530 387 526 387 526 0 0
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ขายแลว โอนแลว คงเหลือโอนโครงการรวม
(30 มิ.ย 45) (30 มิ.ย 45) (30 มิ.ย 45)ลํ าดับ

ชื่อโครงการ/
ปที่เปดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ
กลุมลูกคา
เปาหมาย ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
ยูนิต มูลคา

(ลานบาท)
 โซนตะวันออก  
8 บานลลิล

(ศรีนครินทร-เทพารักษ)/
2543

ถ.เทพารักษ กม. 8 ต.แพรกษา อ.
เมอืง สมุทรปราการ

บานเดี่ยว AB 223 600 118 325 87 240 31 85

9 ลัลลี ่วิลล
(ศรีนครินทร-เทพารักษ)/
2538

ถ.เทพารักษ กม. 8 ต.แพรกษา  
อ. เมือง สมุทรปราการ

บานเดี่ยว
บานแฝด

ทาวนเฮาส และ
อาคารพาณิชย

AC 1,106 1,500 854 1,125 775 1,061 79 64

10 บานลลิษา
(ศรีนครินทร-เทพารักษ)/
2542

ถ.เทพารักษ กม. 8 ต.แพรกษา  
อ. เมือง สมุทรปราการ

ทาวนเฮาส และ
อาคารพาณิชย

AE 375 320 144 114 89 71 55 43

 โซนใต  
11 ลัลลี ่วลิล ธนบุรีรมย/

2538
ถ.ประชาอุทิศ ซ. 72 ต.ทุงครุ  
อ.ราษฎณบูรณะ กรุงเทพฯ

ทาวเฮาส AC 430 680 338 534 319 520 19 14

12 ลลิล กรีนวิลล
(วงแหวน – เอกชัย)/
2543

ถ.เอกชัย-บางบอน
อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บานเดี่ยว AA 114 500 87 392 82 369 5 23

รวมทั้งสิ้น 4,078 7,039 2,802 4,738 2,358 3,959 444 780
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 การตลาด

กลยุทธทางการตลาด
1) กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ

บริษัทฯ มีกลยุทธในการสรางความแตกตางของโครงการจากผูประกอบการรายอื่น โดยมีการออกแบบ 
โครงการ รูปแบบบานและท่ีอยูอาศัยท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวทางดานงานสถาปตยกรรมและพื้นท่ีใชสอย รวมทั้ง
สภาพแวดลอมโครงการ และบริษัทฯ ใหความสํ าคัญในการคิดคนและพัฒนารูปแบบบานอยางสม่ํ าเสมอเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและการเปล่ียนแปลงของรปูแบบการดํ าเนินชีวิตของกลุมลูกคาและสภาวะตลาดที่อยู
อาศัย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายรักษามาตรฐานคุณภาพของโครงการของบริษัทฯ ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
เพือ่สรางความเช่ือม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑภายใตแบรนด “ลลิล” โดยบริษัทฯ จัดใหมีหนวยงานเฉพาะเพ่ือการ
ควบคุมคุณภาพของงานกอสรางโครงการและจดัการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑในแตละข้ันตอนกอนการรับมอบ
จากผูรับเหมาและกอนการโอนกรรมสิทธใหแกลูกคา และภายหลังการขาย บรษิทัฯ ยังไดสํ ารวจรับฟงความคิดเห็น
ของลกูคาตอรูปแบบโครงการ แบบบาน เพ่ือนํ ามาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม เพ่ือสรางความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนท้ังในกลุม
ลูกคาเดิมและกลุมลูกคาใหมในโครงการตอๆ ไป

2) กลยุทธสรางความเช่ือม่ันตอลูกคา

การสรางความเชือ่ม่ันแกลูกคาท่ีจะซ้ือบาน ในดานการช ําระเงิน การกอสราง หรือการสงมอบบานตามกํ าหนด
เวลาเปนสิง่ท่ีบรษิทัฯ ไดใหความส ําคัญตลอดมา โดยบริษัทฯ ไดดํ าเนินกลยุทธสรางความเชื่อมั่นตางๆ เชน การรเิริ่ม
การทํ าการตลาดโดยการนํ าระบบค้ํ าประกันเงินดาวน (Escrow Account) มาใชในชวงวิกฤติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในประเทศ เพือ่คุมครองเงินดาวนของลูกคาท่ีผอนชํ าระระหวางสรางบาน โดยบริษัทฯ จะใหการคํ้ าประกันเงินดาวน 
ท้ังหมดท่ีลกูคาไดจายชํ าระแลวผานการคํ้ าประกันจากสถาบันการเงินในรูปแบบ Letter of Guarantee (L/G) และ 
ลกูคาจะเปนผูออกคาใชจายทางดานคาธรรมเนียม L/G เองท้ังหมด ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯ มีวงเงิน L/G สํ าหรับการ 
ค้ํ าประกันเงินดาวนอยูกับธนาคารพาณิชยช้ันนํ า 2 แหงที่อัตราคาธรรมเนียมรอยละ 2 และ 2.5 ตอป อีกท้ัง บริษัทฯ 
ไดดํ าเนินกลยุทธการทํ าตลาดดวยวิธีการเสนอบานพรอมขาย เพื่อใหลูกคาไดเห็นคุณภาพของบานพรอมท่ีจะเขา 
อยูอาศัยไดทันที และวิธีการเสนอสรางบานกอนขาย เพ่ือใหลูกคาไดเห็นพัฒนาการของงานกอสรางและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาท่ีตองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบานไดในบางสวนตามท่ีกํ าหนดไวกอนงานกอสรางแลวเสร็จ  
ซ่ึงวธิกีารขางตนสงผลใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคาเปนอยางมาก ทํ าใหโครงการใหมๆ ที่เปดขายประสบ
ความส ําเร็จในดานยอดขายเปนอยางดี

3) กลยุทธทางดานราคา

บรษิทัฯ มีนโยบายการกํ าหนดราคาขายโดยยึดหลักการเสนอราคาท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยคํ านึงถึง
ปจจัยตางๆ ดังตอไปน้ี

! ราคาเสนอขายของโครงการบานจัดสรรตางๆ ท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน
! ตนทุนในการดํ าเนินโครงการ
! รปูแบบบาน และสถานที่ตั้งของโครงการ
! กลุมลูกคาเปาหมาย และกลยุทธในการสงเสริมการตลาดในชวงนั้นๆ
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4) กลยุทธดานการสงเสริมการขาย

บริษัทฯ ใหความสํ าคัญในการประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายสํ าหรับโครงการใหมท่ีจะเปดขายใหม 
ทุกโครงการ และยังไดดํ าเนินการภายหลังการเปดโครงการแลวอีกอยางตอเน่ืองเพื่อขยายตลาดและกลุมลูกคา  
ดวยการจดักิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัทฯ เอง เชน แจกทองคํ าส ําหรับลูกคาท่ีเขาจอง เปนตน หรือรวมกับ
สถาบันการเงินช้ันนํ าตางๆ ในการจัดการสงเสริมการขาย อาทิ รวมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ํากัด (มหาชน) 
สมนาคุณแกลกูคาโครงการบานบุรีรมย (รามอินทรา-คูบอน) ลุนโชคเงินฝากมูลคารวม 1,000,000 บาท หรอื 
การใหสทิธพิเิศษและอัตราดอกเบี้ยพิเศษส ําหรับลูกคาโครงการของบริษัทฯ เปนตน

5) กลยุทธทางดานการวิจัยและพัฒนาตลาด

บรษัิทฯ ไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการวิจยัและพัฒนาตลาดเปนอยางมาก โดยกอนจะทํ าการเปดโครงการ
ใหมของบริษัทฯ น้ัน จะตองทํ าการวจิยัตลาดกอนทุกครั้ง เพื่อใหทราบถึงความตองการตลาด โครงการของคูแขงขันใน
บรเิวณพ้ีนท่ีโครงการหรือพ้ืนท่ีเปาหมายของบริษัทฯ การเคลื่อนไหวของภาวะตลาด และชองวางทางการตลาด เพ่ือให
ทราบถึงความเปนไปไดของโครงการ ศักยภาพของกลุมลูกคา สภาวะการแขงขัน และผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของ
แตละโครงการ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังไดใหความสํ าคัญตอการสํ ารวจความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง โดยการ
ใหลกูคาท่ีเขาเย่ียมชมตอบแบบสอบถามโครงการในประเด็นตางๆ อาทิ แบบบานท่ีสนใจ ระยะเวลาท่ีตองการเขาอยู
อาศัย ระดับราคาบานท่ีสนใจ เปนตน ซึง่ขอมูลดงักลาวจะถูกใชและพัฒนาเปนฐานขอมูลส ําคัญส ําหรับการดํ าเนินการ
โครงการใหมของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อใหทันตอภาวะการณการเปลี่ยนแปลงของตลาด และการปรับเปลี่ยน 
กลยุทธของบริษัทฯ และเพ่ือประโยชนในการขยายธรุกิจในอนาคตอีกดวย

6) กลยุทธการจํ าหนายและชองทางการจัดจ ําหนาย

บริษัทฯ ดํ าเนินการจดัจ ําหนายใหแกผูบริโภคโดยตรงผานสํ านักงานขายของแตละโครงการของบริษัทฯ เปน
หลัก โดยกลุมลูกคาของบริษัทฯ มีลักษณะแตกตางกันออกไปในแตโครงการ และมักเปนกลุมผูมีรายไดต้ังแตระดับ
กลางจนถึงระดับคอนขางสูงที่มีระดับรายไดประมาณ 30,000 – 70,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ซ่ึงบริษัทฯ 
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาดังกลาวไดโดยการจัดการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตามท่ีไดกลาวมา
แลว โดยดํ าเนินการผานส่ือตางๆ อาทิ หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ ปายโฆษณา แผนพับโครงการ Direct Mail หรอื 
Internet เปนตน รวมท้ังจัดทํ าการเชาพื้นที่บรเิวณใกลเคียงโครงการและพื้นที่ในกลุมลูกคาเปาหมายเพือ่จดัท ําปาย
โฆษณาและธงบอกทางสํ าหรับพื้นท่ีบริเวณใกลเคียงรอบโครงการ เพือ่ใหเดนและสะดุดตา นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ยังได
ดํ าเนินการจัดหาชองทางการจัดจํ าหนายใหมๆ เชน การใช E-Marketing เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาได
หลากหลายและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน และเพิม่ความสะดวกใหแกลูกคาในการสั่งจองบาน รวมทั้งชองทางจํ าหนายผาน
งานมหกรรมบานและท่ีอยูอาศัย และงานแสดงบานและที่อยูอาศัยในบางโอกาสอีกดวย

7) กลยุทธการดํ าเนินโครงการใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย 4 มุมเมือง

บรษัิทฯ ดํ าเนินโครงการกระจายตามพ้ืนท่ีหลัก 4 มุมเมืองตามนโยบายของบรษัิทฯ คือ โครงการในพื้นท่ี 
โซนในเมือง (บรเิวณรามอินทรา – วชัรพล บรเิวณออนนุช บริเวณพระราม 9 และบริเวณอุดมสุข) โซนตะวันออก
(บรเิวณศรีนครินทร – เทพารักษ และบริเวณบางนา-ตราด) โซนเหนือ (บรเิวณรามอินทรา – คูบอน บรเิวณรังสิต-
องครกัษ และบริเวณลํ าลกูกา) และโซนใต (บรเิวณวงแหวน – เอกชยั บรเิวณพระราม 2 และบริเวณเพชรเกษม) ซ่ึง
เปนทํ าเลท่ีอยูอาศัยท่ีดี อยูภายในรัศมีไมหางจากใจกลางเมืองและยานธุรกิจ และมีเสนทางจราจรที่สะดวกใกลถนน 
วงแหวน เพื่อสรางฐานลูกคาในพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน กระจายความเสี่ยงของโครงการในแตละพื้นที ่ และเพื่อสราง
ยอดขายและช่ือเสียงของบริษัทฯ ใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป
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8) กลยทุธในการบริหารจัดการบริหารชุมชนภายในโครงการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการชุมชนภายในโครงการใหมีมาตรฐานท่ีเปนสากลภายใตเอกลักษณ
เฉพาะของ “ลลลิ” ท้ังน้ี กอนการพัฒนาโครงการแตละโครงการนั้น บริษัทฯ ไดมีการวางแผนการจัดการภายในชุมชน
เพือ่ผลประโยชนสํ าหรับผูอยูอาศัยในระยะยาว โดยการกํ าหนดสัดสวนของพื้นที่สวนกลาง ซ่ึงประกอบดวย สโมสร 
สวนยอม และสถานท่ีเลนกีฬา เปนตน ท่ีคํ านึงถึงประโยชนในการใชสอยรวมสูงสุดและความสะดวกสบายในระยะยาว
เปนหลัก นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดต้ังและบริหารกองทุนสาธารณูปโภค (Sinking Fund) ส ําหรับแตละโครงการ เพ่ือ
จดัการดูแลเรือ่ง ระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง ความสะอาด และความปลอดภัย เปนตน ในการดํ าเนินกลยุทธดัง
กลาวที่ผานมานั้น บริษัทฯ สามารถสรางความแตกตางระหวางโครงการของบริษัทฯ กับโครงการของคูแขงในเชิงการ
บรหิารจัดการภายในชุมชนได ซ่ึงทํ าใหโครงการของบริษัทฯ เปนท่ีจดจํ าและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคา และสง
ผลใหบรษิทัฯ ประสบความสํ าเร็จในการรักษากลุมฐานลูกคาเดิม และสามารถขยายกลุมฐานลูกคาใหมไดในระยะยาว

ลกัษณะของลูกคาและความสัมพันธกับลูกคา

บรษิทัฯ มีสดัสวนรายไดสวนใหญมาจากการขายบานเด่ียว ดังน้ัน กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ จึงเปนกลุม
ผูบริโภคท่ีมีกํ าลังซื้อระดับปานกลางถึงคอนขางสูง ซึง่ในปที่ผานมานั้น เม่ือพจิารณาถึงความสัมพันธระหวางยอดขาย
กับพฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยของลูกคาจะพบวา ยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ท่ีเกิดจากการแนะนํ าของลูกคาเกา
คิดเปนสดัสวนประมาณรอยละ 25 ของยอดขายรวมตอป แสดงใหเห็นวา กลุมลกูคาของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นใน
บรษิทัฯ คุณภาพของผลิตภัณฑและประทับใจในบริการท้ังกอนและหลังการขาย

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม

วกิฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 สงผลกระทบอยางรนุแรงตอภาคธรุกิจอสังหาริมทรัพยภายในประเทศ 
ซ่ึงทํ าใหผูประกอบการหลายรายตองออกจากธุรกิจไป และผูประกอบการสวนใหญในปจจุบันยังคงประสบปญหาทาง
ดานการเงินและสภาพคลอง ซ่ึงรัฐบาลทุกชุดท่ีผานมาไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวและไดกํ าหนดมาตรการตางๆ
หลายประการในการสรางอุปสงคและกระตุนกํ าลังซ้ือของผูบริโภค ท้ังมาตรการทางดานภาษีและการสรางสิ่งจูงใจดาน
ตางๆ เชน มาตรการลดหยอนภาษีและคาธรรมเนียมส ําหรับการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย มาตรการทางดานสินเชื่อโดย
การสนบัสนนุใหธนาคารพาณิชยขยายระยะเวลาการกูเงินสํ าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสูงสุดเปนระยะเวลาถึง 30 ป 
เปนตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน มาตรการบางประการใกลสิ้นสุดลง และรัฐบาลยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการขยาย
ระยะเวลามาตรการตางๆ จึงเหลือเพียงผลประโยชนทางดานภาษี โดยการอนุญาตใหนํ าคาใชจายดอกเบ้ียเงินกูท่ีอยู
อาศัยไปหักลดหยอนภาษีเงินไดไมเกินปละ 50,000 บาทท่ียังคงมีผลตอไป ท้ังน้ี การดํ าเนินมาตรการดังกลาวได 
สงผลใหภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

ปจจัยสนับสนุนความตองการของผูบริโภค

นอกจากการดํ าเนินมาตรการดานตางๆ ของภาครัฐแลว ปจจัยอื่นท่ีชวยสนับสนุนความตัองการ
อสงัหารมิทรพัยในตลาดและกระตุนความสนใจของผูบริโภคในการซ้ืออสังหาริมทรัพย ไดแก

■  ภาวะอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับต่ํ าจากประมาณรอยละ 19-20 ตอป ในป 2541 เหลือเพียงรอยละ 5-6 
ตอป ในชวงตนป 2545

■  แนวโนมการปลอยสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของสถาบันการเงินท่ีเติบโตสูงข้ึน รวมถึงการดํ าเนินโครงการตางๆ 
ของธนาคารพาณิชยเพ่ือสนับสนุนการปลอยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย เชน การใหสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีอัตราดอกเบ้ียต่ํ า
กวาอตัราดอกเบี้ยตลาด (MRR) และการใหสินเชื่อเต็มมูลคาที่อยูอาศัย
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■  ภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีผลทํ าใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการใชจายมากยิ่งขึ้น 
อีกท้ังพฤติกรรมผูบริโภคท่ีไดมีการชลอการซ้ืออสังหาริมทรัพยในชวงวิกฤติเศรษฐกิจเน่ืองจากขาดความเชื่อม่ันตอ
ภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการดํ าเนินโครงการของผูประกอบการในชวงที่ผานมา ดังน้ัน เมื่อผูบริโภคมีความ
เชือ่ม่ันตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ  จึงสงผลใหมีความตองการท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย

■  คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในปจจุบันลักษณะครอบครัวไทยเนนการอยู
อาศัยแบบครอบครัวเด่ียวมากข้ึน โดยจ ํานวนครอบครัวจะมากขึ้นและขนาดของครอบครัวเล็กลง ซึ่งจากการส ํารวจของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ขนาดครอบครัวเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดเล็กลง           
จาก 4.75 คนตอครอบครัว ในป 2536 เหลือเพียง 3.6 คนตอครอบครัว ในป 2543 และมีแนวโนมที่จะลดลงอีก
อยางตอเน่ือง

การดํ าเนินมาตรการตางๆ ของภาครัฐ รวมถึงปจจัยสนับสนุนตางๆ สงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมที่
จะเติบโตตอไปอีกอยางนอย 2-3 ป โดยขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงปริมาณและความตองการที่อยูอาศัยในตลาด คือ 
จ ํานวนท่ีอยูอาศัยในโครงการท่ีเปดตัวใหม และจ ํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน

จํ านวนท่ีอยูอาศัยในโครงการท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากการส ํารวจของธนาคารอาคารสงเคราะห พบวา ในชวงครึง่แรกของป 2545 โครงการทาวนเฮาส โครงการ
บานเด่ียว และอาคารชุด มีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยโครงการทาวเฮาสมีอตัราการขยายตัวทั้งสิ้นประมาณ
รอยละ 18.7 ตอป โครงการบานเดี่ยวประมาณรอยละ 83.3 ตอป และโครงการอาคารชุดประมาณรอยละ 187.6 ตอ
ป ตามล ําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันกับปท่ีผานมา ท้ังน้ื เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว ในชวงครึง่แรกป 2545 
โครงการที่อยูอาศัยมีอัตราการเติบโตรวมทั้งสิ้นรอยละ 85.1 ตอป ซ่ึงแนวโนมจ ํานวนที่อยูอาศัยในโครงการที่เปดตัว
ใหมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้ังแตป 2542 – ครึง่แรกป 2545 ปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้

แผนภาพท่ี 1 จ ํานวนท่ีอยูอาศัยในโครงการท่ีเปดตัวใหมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลป 2542 - ครึ่งปแรก 2545
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ท่ีมา: การเคหะแหงชาติ รวบรวมโดยสวนขอมูลท่ีอยูอาศัยผายวิชาการและศูนยขอมูลท่ีอยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห
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จ ํานวนท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปริมาณความตองการท่ีอยูอาศัยภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน สามารถพิจารณาไดจากขอมูลการจดทะเบียนที่อยู
อาศัยใหมในแตละปดังน้ี

แผนภาพท่ี 2 จ ํานวนท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลป 2541 – คาดการณป 2545
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ทีม่า: ธนาคารอาคารสงเคราะห โดยฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย

ขอมูลดังกลาวเปนอุปสงคท่ีแทจริงในตลาด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจํ านวนท่ีอยูอาศัยท่ีจดทะเบียนเพิ่มข้ึนในเขต
กรงุเทพฯ และปริมณฑลในป 2544 เพ่ิมข้ึนจากป 2543 จ ํานวน 1,995 ยูนิต หรอื ประมาณรอยละ 6.23 ตอป โดย
คาดวาในป 2545 ผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะซ้ือท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมาตรการสิทธิพิเศษตางๆ ของภาครัฐจะ
สิน้สดุลงในปนี ้ จงึกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย ประกอบกับความมั่นใจในภาวะการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ของผูบรโิภค จึงเปนสัญญาณที่ดีตอผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยในชวงครึง่แรกป 2545 มีการจด
ทะเบยีนเพ่ิมข้ึนแลวจํ านวน 18,467 ยูนิต หรือ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 2.6 ตอปเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียว
กันของปท่ีผานมา ซ่ึงธนาคารอาคารสงเคราะหไดคาดการณวาในป 2545 จะมีจ ํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งสิ้นประมาณ 36,934 ยูนิต หรอื คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.56 ตอปเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2544
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สภาพการแขงขันและผูประกอบการ

ในปจจบุนั สภาวะการแขงขันในภาคธรุกิจอสงัหารมิทรพัยยังไมรนุแรงเทากับการแขงขันในชวงกอนวกิฤติเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํ าท่ีผานมาไดมีผลกระทบอยางรนุแรงตอผูประกอบการในภาคธรุกิจอสงัหารมิทรพัยและสงผล
ใหผูประกอบการหลายรายตองหยุดดํ าเนินการและ/หรือเลิกกิจการไป จ ํานวนผูประกอบการจึงลดนอยลง ในขณะที่
ปรมิาณความตองการท่ีอยูอาศัยในตลาดยังคงมีอยู และมีจ ํานวนมากกวาเม่ือเปรยีบเทียบกับปรมิาณท่ีอยูอาศัยท่ีมีอยูใน
ตลาด โดยในปจจบุนักลุมผูประกอบการดานธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยแบงออกเปน 3 กลุมหลกั คือ

■  กลุมผูประกอบการท่ีไมมีปญหาทางดานการเงิน และมีอัตราการเติบโตทางดานยอดขายสูงจากการ
เปดโครงการใหม ซ่ึงเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพในการดํ าเนินธุรกิจในปจจุบัน  ขณะน้ีมีผูประกอบการเพียงไมก่ี
รายท่ีถกูจัดกลุมอยูในประเภทน้ี โดยบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการกลุมนี้

■  กลุมผูประกอบการที่ผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้เรียบรอยแลว และเริ่มมีการฟนตัวทางดาน
ผลการดํ าเนนิงานและรายได โดยคาดวาสามารถแสดงผลกํ าไรไดในป 2545

■  กลุมผูประกอบการที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงการดํ าเนินงานตางๆ ยังคงข้ึนอยูกับการปรับ
โครงสรางหน้ีและยังไมสามารถแสดงผลกํ าไรไดในระยะเวลาอันใกล

ท้ังน้ี บรษิทัฯ จดัไดวาอยูในกลุมผูประกอบการแรก และเม่ือพิจารณาถึงบริษัทคูแขงขันของบริษัทฯ พบวา 
บรษิทัฯ ไมมีบรษิัทคูแขงโดยตรงหากคํ านึงถึงการแขงขันในดานลักษณะ/ประเภทโครงการในแตละสถานท่ีต้ังโครงการ 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการกระจายไปตามพื้นท่ีเปาหมายตางๆ ตามนโยบายบาน 4 มุมเมือง ดังน้ัน 
บรษิทัฯ จึงมีคูแขงขันซ่ึงแตกตางกันออกไปตามแตละพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังน้ี หากกลาวโดยรวมแลวบริษัทฯ มีคูแขงขัน
ประมาณ 3-4 ราย ซ่ึงแยกไปตามแตละพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
บรษิทันอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ศักยภาพในการแขงขัน

เม่ือพิจารณาจากเงินทุนจดทะเบียน รายได และขนาดของสินทรัพยแลว บริษัทฯ จัดเปนผูประกอบธุรกิจ
อสงัหารมิทรัพยขนาดกลาง ท่ีมีรายไดเปนอันดับตนๆ ในกลุมผูประกอบธุรกิจเดียวกัน และมีศักยภาพในการแขงขันสูง 
เน่ืองจาก

(1) บริษัทฯ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดํ าเนินธุรกิจบานจัดสรรมาอยางตอเนื่อง มีความ
สามารถในบรหิารจดัการธรุกิจใหผานพนชวงวกิฤติเศรษฐกิจได พรอมกับความสามารถในการรกัษาระดับอตัราการเติบ
โตของรายไดอยางตอเน่ืองภายหลงัวกิฤติเศรษฐกิจ

(2) บรษิทัฯ มีตนทุนในการประกอบการท่ีสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอืน่ในตลาดได โดยเฉพาะตน
ทุนดานท่ีดิน  เนือ่งจากปจจบุนั บรษิทัฯ มีกลยุทธหลักในการมุงเนนการจดัซ้ือท่ีดินจากโครงการหรอืท่ีดินโครงการท่ีอยู
ระหวางการพฒันา (Takeover) ซ่ึงเปนหลกัประกันของหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดจากสถาบันการเงิน  รวมท้ัง บรษิทัฯ มี
นโยบายในการคงท่ีดินเปลากอนการจดัสรรในระยะเวลาสัน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังมีสดัสวนคาใชจายในการบรหิารและ
จดัการตอรายไดอยูในระดับต่ํ าประมาณรอยละ 7.62 ส ําหรบังวดครึง่ปแรกของป 2545 เม่ือเปรยีบเทียบกับบริษัท
พฒันาอสงัหารมิทรพัยอืน่  และคาดวาสดัสวนดังกลาวจะมีแนวโนมลดลง
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(3) บริษัทฯ ประสบความสํ าเร็จในการเปนผูริเริ่มนํ ากลยุทธทางการตลาดใหมๆ มาใชเพื่อสรางความ 
แตกตางทางผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค สงผลใหบริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายอยางตอเน่ือง ดังท่ีไดกลาวมาแลวใน
ขอ 3.2.1 กลยุทธทางการตลาด

(4) บรษิทัฯ มชีือ่เสยีงและโครงการที่ไดรับการยอมรับและเปนที่เชื่อถือจากลูกคา ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทฯ มี 
สดัสวนยอดขายท่ีเกิดจากการแนะนํ าของลูกคาเกาสูงถึงประมาณรอยละ 25 ของยอดขายรวมตอป

3.3 การจดัหาผลิตภัณฑและบริการ
การพฒันาโครงการตางๆ ของบริษัทฯ มีระยะเวลาในการดํ าเนินงานประมาณ 6 – 8 เดือน โดยมีข้ันตอนการ

ดํ าเนินงานตางๆ ปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้

หมายเหตุ: ส ําหรับโครงการหนึ่งๆ น้ัน บริษัทฯ มีนโยบายการโอนกรรมสิทธิ์บานใหกับลูกคาไดภายใน 6 เดอืนหลังจากเริ่มพัฒนา
โครงการเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการรับรูรายได เพราะในปจจุบันบรษิทัฯ มีนโยบายการรับรูรายไดเมื่อโอนกรรมสิทธแลวเทานั้น

การจัดซื้อที่ดิน

ท่ีดินเปนตนทุนหลกัในการทํ าธรุกิจของบรษิทัฯ คิดเปนสดัสวนประมาณรอยละ 20-30 ของตนทุนโครงการ  และ
เปนปจจยัหลกัในดานกํ าหนดตนทุนดํ าเนินงานท่ีทํ าใหบรษิทัฯ สามารถแขงขันกับบรษิทัคูแขงได บรษิทัฯ ไดใหความส ําคัญ
กับการจดัซ้ือท่ีดินเปนอยางมาก โดยบรษิทัฯ ไมมีนโยบายซ้ือท่ีดินเพือ่สะสมเปนสต็อกไวกอนการพฒันาโครงการเปนระยะ
เวลานาน และกอนการจัดซ้ือท่ีดินในแตละครัง้จะตองมีการทํ าการวจิยัความเปนไปไดของโครงการ โดยการส ํารวจสภาวะ
การณตลาดและภาวะการแขงขัน รวมท้ังความตองการของลกูคาในพืน้ท่ีเปาหมายท่ีจะดํ าเนินโครงการ เพือ่หาชองวางทาง
การตลาด และศึกษาความเปนไปไดของโครงการเสยีกอน จากน้ันจงึจะดํ าเนินการจัดซ้ือท่ีดิน โดยติดตอซ้ือจากเจาของ 
ท่ีดินเอง หรอืผานนายหนาคาท่ีดิน ในราคาท่ีเปรยีบเทียบกับราคาประเมิน หรอืราคาตลาดแลวเห็นวาเหมาะสม

ถมดนิ พัฒนาสาธารณูปโภคบางสวน พรอม
ทัง้ออกแบบโครงการและสรางบานตัวอยาง

1 เดือน

ส ํารวจตลาดเพ่ือกํ าหนดลูกคากลุมเปาหมาย

0-2 เดือน บานพรอมขาย
1-5 เดือน บานสรางกอนขาย
> 6 เดือน บานสั่งสราง

1 เดือน

1 เดือน 2-3 เดือน

จดัหาทีด่นิตามกลุมเปาหมายและพื้นที่ที่ก ําหนด

ด ําเนินการขออนุญาตจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ

เปดจองขายและทํ าสญัญา

โอนกรรมสิทธิ์บานใหแกลูกคา

บริการหลังการขาย
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นอกเหนือจากซ้ือท่ีดินจากเจาของโดยตรงแลว ที่ดินเปลาหรือโครงการบานจัดสรรที่อยูระหวางการพัฒนาซึ่ง
เปนหลกัประกันของหน้ีสินท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินยังเปนแหลงซ้ือท่ีสํ าคัญที่บริษัทฯ พิจารณา เน่ือง
จากตนทุนท่ีดินและโครงการท่ีรอการพัฒนาดังกลาวมีราคาท่ีคอนขางต่ํ าเม่ือเปรียบเทียบกับราคาซ้ือ-ขาย 
ในตลาด ซ่ึงทํ าใหโครงการของบริษัทฯ มีตนทุนท่ีต่ํ าลง และมีสวนท ําใหสามารถแขงขันกับโครงการของคูแขงได ซ่ึงในป 
2542 บริษัทฯ เปนผูริเริ่มจัดซ้ือท่ีดินและโครงการโดยผานการประมูลทรัพยสินจากองคการเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.) และบรรษัทบริหารสินทรัพยตางๆ  รวมท้ังสถาบันการเงิน และเม่ือไดจัดซ้ือท่ีดินหรือโครงการ
ดังกลาวแลว บริษัทฯ จะนํ ามาปรับปรุงรูปลักษณและลักษณะของโครงการภายใตคอนเซ็ปตและแนวความคิดของ  
“ลลิล” โดยวางกลยุทธการตลาดและการบริหารใหมจนสามารถประสบความสํ าเร็จทุกโครงการ ดังรายละเอียด 
ตอไปน้ี

ช่ือโครงการ ปท่ีซ้ือ
ปท่ีเปด
โครงการ ท่ีมาของทรพัยสิน/โครงการ

ลลลิกรีนวิลล
(สุขุมวิท 77 – วงแหวน)

2542 ก.ค.
2542

โครงการระหวางพฒันาของ บรษิทั คันทรี ่ (ประเทศไทย) จ ํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงหักกลบลบหน้ีกับ บรษิทัเงินทุน เอสจสีนิเอเชยี จ ํากัด 
(มหาชน)

บานลลิล
(รามอินทรา – วัชรพล)

2543 พ.ย.
2543

ทรพัยสนิเดิมเปนท่ีดินรอการพฒันา บรษิทั เอ็นซีเฮาสซ่ิง จ ํากัด ซ่ึง
โอนหักกลบลบหน้ีกับ บริษัทเงินทุน เอสจีสินเอเชีย จํ ากัด 
(มหาชน)

ลลลิกรีนวิลล
(วงแหวน – เอกชยั)

2543 พ.ย.
2543

โครงการระหวางพฒันาของบรษิทั ออรคิด แลนดแอนดเฮาส จ ํากัด
ซ่ึงเปนลกูหน้ีของ บรรษทับรหิารสนิทรพัยสถาบนัการเงิน (บบส.)

บานบุรีรมย
(รามอินทรา – คูบอน)

2544 มี.ค.
2544

โครงการระหวางพัฒนาของ บริษัท ทรัพยไพบูลยบานและท่ีดิน 
จ ํากัด ซ่ึงเปนลูกหน้ีของ บรรษทับรหิารสินทรัพยสถาบนัการเงิน 
(บบส.)

ลลลิกรีนวิลล ทรพัยสนิเดิมเปนท่ีดินรอการพฒันาแบงเปน 2 สวน ไดแก
(รามอินทรา – วัชรพล) 2543 ม.ค.

2545
ท่ีดินรอการพฒันาของ บรษิทั เอน็ซีเฮาสซ่ิง จ ํากัด ซ่ึงโอนหักกลบ
ลบหน้ีกับ บรษิทัเงินทุน เอสจสีนิเอเชยี จ ํากัด (มหาชน)

2544 ท่ีดินรอการพฒันาของ บรษิทั โลยัลต้ีเรยีลเอสเตท แอนด ดีเวล  
ลอ็ปเมนท จ ํากัด ซ่ึงเปนลกูหน้ีของ บรษิทั บางกอกแคปปตอล อลั
ไลแอนซ จ ํากัด (BCA)

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการเก็บสตอกท่ีดินเปลากอนการจัดสรรเปนระยะเวลานาน  แตจะดํ าเนินการจัด
ซ้ือท่ีดินและ/หรือโครงการเพื่อพัฒนาตอตามแผนงานบริษัทฯ ท่ีไดจัดวางไวเรียบรอยแลวเทาน้ัน โดยบริษัทฯ จะ
สามารถทํ าการจดัสรรและพัฒนาโครงการในท่ีดินเปลาไดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน อีกท้ัง บริษัทฯ ยังดํ าเนิน
นโยบายการพิจารณาจัดซ้ือท่ีดินท่ีเปนหลักประกันของหน้ีสินท่ีไมกอใหเกิดรายได เพื่อลดตนทุนในการประกอบการ 
และสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
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ผูรับเหมากอสราง

บริษัทฯ ไมมีบุคลากรกอสรางโครงการเปนของตนเอง แตจะวาจางใหผูรับเหมากอสรางขนาดกลางเขามา
ดํ าเนินการกอสรางตามแผนงานบริษัทฯ โดยผูรับเหมาขนาดกลางจะเปนผูเสนอคาใชจายในกอสรางและคาแรงใน 
แตละโครงการมาใหบริษัทฯ พิจารณา และบริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางตางๆ ใหกับผูรับเหมาตามท่ีไดตกลงไว
ท้ังน้ี บรษิทัฯ จะช ําระเงินคากอสรางเปนงวดตามความส ําเร็จของงานที่ไดระบุไวในสญัญาการกอสรางเทานั้น โดย 
ผูรบัเหมาไมสามารถเบิกเงินคากอสรางลวงหนา (Advance Payment) ได ดังน้ัน ผูรับเหมากอสรางขนาดกลางจึง 
จํ าเปนท่ีจะตองมีฐานะทางการเงินและเครดิตทางการคาท่ีดี รวมท้ังตองมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ จึงสามารถ 
รบัเหมากอสรางงานของบริษัทฯ ได โดยในปจจบุนั บริษัทฯ มีผูรับเหมาขนาดกลางท่ีทํ าสัญญารับเหมากอสรางใหกับ
โครงการของบริษัทฯ ประมาณ 30 ราย ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูรับเหมาท่ีผานการทํ างานรับเหมากอสรางโครงการกับ
บรษัิทฯ มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว และหากบรษิทัฯ มีการเพ่ิมการดํ าเนินโครงการใหมๆ ในอนาคต บรษิทัฯ จะ
สามารถดํ าเนินการจางผูรับเหมาเพ่ิมข้ึนตามโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนได เน่ืองจากบริษัทฯ มีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในกลุม 
ผูรบัเหมาทางดานการจายช ําระเงินคากอสรางตามสัญญาและตรงตอเวลา

ในการควบคุมคุณภาพงานกอสรางของผูรับเหมาน้ัน บริษัทฯ ไดจัดทํ าคูมือการปฏิบัติการของผูรับเหมา  
การตรวจเช็คงานดานตางๆ รายละเอียดวัสดุกอสราง มาตรฐานและขอกํ าหนด รวมทั้งสิ่งที่ควรระวังกอนการตรวจรับ
งานจากผูรับเหมาโดยสรุป ดังน้ี

■  กํ าหนดมาตรฐานการกอสรางและคุณสมบัติ/คุณภาพของวัสดุกอสรางตามมาตรฐานของบริษัทฯ ใหแก          
ผูรับเหมา

■  กํ าหนดความพรอมของอุปกรณท่ีตองใชในการกอสรางของผูรับเหมาเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตใหได       
มาตรฐานเดียวกัน

■  กํ าหนดใหผูรับเหมาทํ างานกอสรางตามมาตรฐานของบริษัทฯ รวมท้ังมีการจัดอบรมผูรับเหมาเพื่อให
ทํ างานกอสรางไดตามมาตรฐานของแตละโครงการ

■  มีการตรวจรับงานจากผูรับเหมา ซ่ึงดํ าเนินการโดยผูคุมงาน หัวหนาผูคุมงาน วศิวกร และผูจัดการ
โครงการตามล ําดับ เพ่ือใหงานท่ีรับมอบน้ันเปนไปตามคุณภาพท่ีบริษัทฯ กํ าหนดไว

วสัดุกอสรางหลัก

บรษิทัฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางหลัก 7 ประเภทจากผูผลิตและจํ าหนายในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
■  เสาเข็ม

ปจจบุนั บรษิทัฯ ส่ังซ้ือเสาเข็มจากผูผลิตจํ านวน 5 ราย โดยมีผูผลิตรายใหญจํ านวน 2 ราย ท่ีมียอดส่ังซ้ือ
รวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของยอดส่ังซ้ือเสาเข็มท้ังหมด

■  แผนพ้ืนสํ าเร็จ
ปจจุบัน บรษิทัฯ สัง่ซื้อแผนพื้นส ําเร็จจากผูผลิตภายในประเทศเพียงบริษัทเดียวภายใตเง่ือนไขการคาปกติ

■  ถังบ ําบัดนํ ้าเสีย
ปจจบุนับรษิทัฯ สัง่ซ้ือถังบ ําบัดนํ ้าเสียจากผูผลิตรายใหญภายในประเทศ 2 รายภายใตเง่ือนไขการคาปกติ

■  ปนู เหล็ก สุขภัณฑ และกระเบือ้งหลังคา
บรษิทัฯ ดํ าเนินการจัดซ้ือวัสดุดังกลาวจากผูผลิตในประเทศจํ านวนมากราย ในราคาตลาด
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ปจจบุนั มีผูผลติและจ ําหนายวัสดุกอสรางดังกลาวในตลาดจํ านวนมากทํ าใหโอกาสท่ีบริษัทฯ จะประสบปญหา
การขาดแคลนวตัถดิุบมีนอย โดยปกติบริษัทฯ จะสั่งซื้อวัสดุกอสรางจากผูผลิตและจ ําหนายตามจ ํานวนที่ตองการใชจริง
ในแตโครงการและในราคาท่ีไดตกลงกันไว ณ วันสั่งซ้ือ โดยไมมีการทํ าสัญญาซื้อขายลวงหนาหากมีการสั่งซื้อใน
ปรมิาณท่ีไมมากและระยะเวลาการสงมอบไมนาน  ท้ังน้ี บริษัทฯ มิไดมีความสัมพันธอื่นใดกับผูผลิตและจ ําหนายวัสดุ
ดังกลาว นอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาปกติ โดยจะพิจารณาราคาและเง่ือนไขการขายท่ีเปนประโยชนตอ
บรษิทัฯ เปนหลกั และในอนาคต หากบริษัทฯ มีการขยายการพัฒนาโครงการและมีความจ ําเปนในการสั่งซื้อวัสด ุ
กอสรางเพิ่มมากข้ึน บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาการทํ าสัญญาซื้อสินคาลวงหนา หากมีการสั่งซื้อวัสดุกอสรางใน
ปรมิาณสงูข้ึนและระยะเวลาในการสงมอบนานเกินกวา 1 ป

แนวโนมราคาวัสดุกอสราง

ราคาวัสดุกอสรางมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย สงผลใหมี
ความตองการเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับภาวะการแขงขันทางดานราคาของผูประกอบการในธุรกิจวัสดุกอสรางลดลง  
ดังน้ัน ตนทุนในการประกอบการของผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงมีแนวโนมสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว 
บรษิทัฯ จึงไดขอใหผูจํ าหนายวัสดุกอสรางหลักรายใหญเชน ปูนซิเมนต กระเบือ้งหลังคา และสุขภัณฑ ทํ าหนังสือยืนยัน
ราคาและเง่ือนไขการขายในปจจุบันใหกับบริษัทฯ เปนระยะเวลา 2 ปลวงหนา ทํ าใหบริษัทฯ สามารถควบคุมความ
เสีย่งของการปรับขึ้นราคาของวัสดุกอสรางในอนาคตไดระดับหนึ่ง (ดูหัวขอปจจัยความเส่ียงขอ 1.2)

ผลกระทบส่ิงแวดลอม

ระบบการจดัการสาธารณูปโภคของโครงการตางๆ อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะระบบระบายนํ ้า
ของโครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอแหลงน้ํ าสาธารณะทํ าใหเกิดนํ้ าเสียไดหากระบบบํ าบัดไมดีพอ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบบํ าบัดน้ํ าเสียสํ าหรับบานแตละหลังและระบบบํ าบัดน้ํ าเสียสวนกลางในทุกโครงการ และ
ส ําหรับโครงการท่ีมีเน้ือท่ีมากกวา 100 ไร บรษิทัฯ ไดจัดใหมีการวางแผนและตรวจเช็คเร่ืองของคุณภาพส่ิงแวดลอม
ใหเปนไปตามมาตรฐานและระเบียบท่ีกํ าหนดไว เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอแหลงน้ํ าสาธารณะและสิ่งแวดลอมอื่น โดย
ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับส่ิงแวดลอม

งานท่ียังไมไดสงมอบ

ณ 30 มิถุนายน 2545 บรษิทัฯ มียอดบานที่ไดรับจองและรอสงมอบใน 12 โครงการ รวมมูลคา 780 ลาน
บาท หรือ คิดเปนจํ านวน 444 หลัง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับยอดรายไดของงวดคร่ึงปแรกของป 2545 คิดเปนสดัสวน
รอยละ 109.5 ท้ังน้ี โครงการท่ีมีมูลคารอสงมอบมากกวารอยละ 10 ของรายไดรวมคร่ึงแรกป 2545 รวม 241 ยูนิต 
คิดเปนมูลคารวม 572.9 ลานบาท ซ่ึงไดแก

1. โครงการลลิล กรีนวลิล (รามอนิทรา – วัชรพล) รวม 106 ยูนิต คิดเปนมูลคา 298.8 ลานบาท

2. โครงการบานบุรีรมย (รามอนิทรา – คูบอน) รวม 104 ยูนิต คิดเปนมูลคา 188.6 ลานบาท

3. โครงการบานลลลิ (ศรีนครินทร – เทพารักษ) รวม   31 ยูนิต คิดเปนมูลคา 85.5 ลานบาท

(โปรดดูรายละเอียดในตารางโครงการท่ีดํ าเนินการอยูในปจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2545 )

3.4 ขอจํ ากัดการประกอบธรุกิจ
-ไมมี-


