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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
 บริษัทมีรายไดจากการใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคาโครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 ซึ่งรายได

กวารอยละ 90 มาจากรายไดคาเชาและบริการ และคาไฟฟา สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 10 เปนรายไดอ่ืนๆ
ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการเชาระยะสั้น รายไดจากการบริการติดตั้งโทรศัพท รายไดภาษีโรงเรือนที่เรียกเก็บ
จากผูเชา รายไดที่ทยอยรับรูจากสิทธิการเชาระยะยาวและอื่นๆ

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

1. ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา
ปจจุบันบริษัทมีโครงการที่กํ าลังดํ าเนินการอยู 1 โครงการ คือ โครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 ซึ่งเปน

อาคารสํ านักงานและศูนยการคาสูง 36 ชั้น ต้ังอยูบนเนื้อที่กวา 4 ไรครึ่งในยานธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตัดใหม
ระหวางถนนเอกมัยและถนนทองหลอ อยูใกลกับทางดวนขั้นที่ 2 คือ ทางดวนเอกมัย-รามอินทราที่เชื่อมโยงเขาสู
ระบบทางดวนทั้งระบบ ทํ าใหเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ไดสะดวกสบาย โครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 ต้ังอยู
ในบริเวณศูนยกลางธุรกิจใหม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเชาสํ านักงานที่ตองการสํ านักงานดานตะวันออก
ของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ผูเชาจะสามารถเดินทางไดสะดวก โดยไมตองประสบกับปญหาสภาพการจราจรที่แออัดในเขต
ชั้นในของกรุงเทพฯ

โครงการชาญอิสสระทาวเวอร 2 ไดเริ่มกอสรางในป 2533 และแลวเสร็จในป 2535 มูลคาเงินลงทุน
ประมาณ 3,500 ลานบาท ออกแบบและงานสถาปตยโดยบริษัท ดวงไชยา จํ ากัด ออกแบบงานระบบ ควบคุมและ
บริหารงานกอสรางโดย บริษัท เอสคอน จํ ากัด และกอสรางโดยบริษัท ไทยทาเกนากา สากลกอสราง จํ ากัด
ซึ่งเปนผูรับเหมาอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุนจัดเปนอาคารที่ไดมาตรฐานสากล มีพ้ืนที่ใชสอยในอาคารรวม
58,571.33 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบดวยส่ิงอํ านวยความสะดวกสํ าหรับผูเชาที่ครบครัน เชน

• ธนาคาร
• ศูนยบันเทิงศึกษา
• หองประชุม
• ศูนยออกกํ าลังกาย พรอมสระวายนํ้ า
• ศูนยรวมอาหารนานาชาติ เชน อาหารไทย ญี่ปุน ยุโรป และเกาหลี เปนตน
• มีที่จอดรถมากกวา 1,000 คัน
• โทรศัพทสายตรงมากกวา 1,000 เลขหมาย
• ลิฟทระบบ High Speed 8 ตัว ลิฟทขนของ 2 ตัว ลิฟทแกวสํ าหรับศูนยการคา 2 ตัว และ

บันไดเล่ือน 8 ตัว
• ระบบปองกันฟาผาแบบฟาราเดย
• ระบบปองกันอัคคีภัยสมบูรณแบบ พรอมระบบเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ และระบบสปริงเกอร
• ระบบการจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System: B.A.S) ซึ่งใช I.Q. Control เปนตัว

ควบคุมการทํ าการของงานระบบตางๆ ดวยคอมพิวเตอร อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา  ระบบ
ประปา ชวยประมวลผลการทํ างานของระบบตางๆ และชวยดานการประหยัดพลังงาน

โดยทั่วไปบริษัทมีนโยบายการทํ าสัญญาเชากับผูเชาเปนระยะเวลา 3 ป จากพื้นที่ใชสอยของอาคารรวม
58,571.33 ตารางเมตร สามารถจํ าแนกเปนพ้ืนที่ใหเชาได 31,436.36 ตารางเมตร (ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ใหเชา
ระยะยาว 20 และ 22 ป (เซง) จํ านวน 370.18 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใหเชาที่มีสัญญาเชาระยะส้ัน 3 ปจํ านวน
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31,066.18 ตารางเมตร) และพ้ืนที่ขายขาด 27,134.97 ตารางเมตร สํ าหรับพ้ืนที่ใหเชา 31,436.36 ตารางเมตรนั้น
สามารถแบงออกเปนพ้ืนที่อาคารสํ านักงาน (Tower) และศูนยการคา (Plaza) โดย ณ 30 มิถุนายน 2545
มีรายละเอียดของพื้นที่ใหเชาและพ้ืนที่ที่มีลูกคาเชา ดังนี้

หนวย: ตารางเมตร
พื้นท่ีใหเชา พื้นท่ีของบริษัท พื้นท่ีของไทยธนาคาร* รวม
อาคารสํ านักงาน 14,247.01 7,134.57 21,381.58
ศูนยการคา 575.95** 9,478.83 10,054.78
รวม 14,822.96 16,613.40 31,436.36

หนวย: ตารางเมตร
พื้นท่ืท่ีมีลูกคาเชา พื้นท่ีของบริษัท พื้นท่ีของไทยธนาคาร* รวม อัตราการเชา (รอยละ)
อาคารสํ านักงาน 14,006.52 6,929.58 20,936.10 97.92***
ศูนยการคา 176.81 6,763.34 6,940.15 69.02****
รวม 14,183.33 13,692.92 27,876.25 88.67*****

หมายเหตุ:
* เปนกรรมสิทธิ์ของไทยธนาคารซึ่งบริษัททํ าสัญญาเชาเพ่ือนํ ามาปลอยใหลูกคาบริษัทเชาตอ
** รวมพ้ืนที่ที่เปนสิทธิการเชาระยะยาว 20 ปและ 22 ป ประมาณ 370.18 ตารางเมตร
*** อัตราการเชาของพ้ืนที่อาคารสํ านักงานที่ใหเชาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 95.01 ในป 2544 และ 89.45 ในป 2543 ตาม
ลํ าดับ
**** อัตราการเชาของพ้ืนที่ศูนยการคาที่ใหเชาทั้งหมด คดิเปนรอยละ 65.53 ในป 2544 และ 56.08 ในป 2543 ตามลํ าดับ
***** อัตราการเชาของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 85.56 ในป 2544 และ 78.78 ในป 2543 ตามลํ าดับ

2. ธุรกิจรับบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย

ในสวนของการรับจางบริหารโครงการ ในป 2545 บริษัทไดรับจางบริหารโครงการนวภูมิซึ่งเปนโครงการ
พัฒนาที่ดินเพ่ือสรางบานเดี่ยวของบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอต้ี จํ ากัด โดยบริษัทไดใหคํ าแนะนํ าบริษัท ซี.ไอ.
พร็อพเพอต้ี จํ ากัด ในการหาซื้อที่ดิน ติดตอประสานงานเพื่อทํ าโครงการตางๆ ดูแลเรื่องตลาดและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ การจัดหาชองทางการจัดจํ าหนาย และจัดเตรียมเอกสารเพื่อดํ าเนินการโอนสิทธิในโครงการใหผูซื้อ
ทั้งนี้การบริหารโครงการดังกลาวไดส้ินสุดลงแลว นอกจากนี้บริษัทไดรับจางบริหารโครงการของบริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 16.03 โดยปจจุบันบริษัทรับจาง
บริหารงานดานการเงินและการบัญชี    รวมท้ังการจัดการ เชน ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐในการสํ ารวจที่ดิน
รวมมือกับสถาปนิกในการออกแบบผังที่ดิน และจัดหาชองทางการจัดจํ าหนาย เมื่อตลาดมีอุปสงคในบริการดานนี้
มากพอ บริษัทจะขยายการใหบริการแกบริษัทอื่นๆ  นอกเหนือจากบริษัทที่เกี่ยวของในลํ าดับถัดไป

3. ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อขาย
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางพัฒนาบานและที่ดินเพ่ือขาย โดยลักษณะบานที่ดํ าเนินการพัฒนามี 2 ประเภท

ไดแก บานสรางกอนขายซึ่งเปนบานที่สรางลวงหนาและแลวเสร็จกอนเปดการขาย และบานสั่งสราง กลาวคือ
จะสรางบานเมื่อมีการจองบานจากลูกคา ทั้งนี้จะพิจารณาเลือกที่ดินที่อยูในทํ าเลที่เหมาะสม มีศักยภาพ และมี
ระบบคมนาคมที่สะดวก โดยซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินและที่ดินที่รอการขายของสถาบันการเงิน (Distressed
Property)
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

• การตลาด

กลยุทธการตลาดของบริษัท
บริษัทไดมีการจัดแบงผลิตภัณฑและการบริการออกเปนกลุมตามประเภทของธุรกิจ ซึ่งใชกลยุทธการ

แขงขันแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม โดยสรุปไดดังนี้

ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา
ในชวงที่ผานมาผูประกอบการไดหยุดโครงการสรางอาคารสํ านักงาน เนื่องจากไดเกิดภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจซึ่งสงผลใหผูประกอบการหันมาใชกลยุทธดานราคาเพื่อชวยเพ่ิมอัตราการการเชาพ้ืนที่ อยางไรก็ตามเมื่อ
วิกฤติเศรษฐกิจไดคล่ีคลายลง ความตองการพื้นที่อาคารสํ านักงานและศูนยการคาเริ่มขยายตัวขึ้นในขณะที่อุปทาน
ในตลาดไมเพียงพอที่จะรองรับความตองการในตลาด จึงสงผลใหอุปทานในตลาดลดลงและสงผลใหระดับอัตรา
คาเชาเพ่ิมขึ้นเล็กนอย อยางไรก็ตามจุดเดนของบริษัท คือ คุณภาพของอาคารและงานบริการ โดยทีมงานบริหารที่
มีประสบการณ บริษัทจึงเนนคุณภาพของอาคารที่ไดมาตรฐานและความเหมาะสมในการวางรูปแบบพื้นที่ใชสอย
ภายในอาคาร ซึ่งจะชวยใหการดํ าเนินธุรกิจตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเนนกลยุทธดานราคา    
นอกจากนี้บริษัทยังเนนความชัดเจนในสิทธิประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ ไมวาจะเปนการประนีประนอมดานราคาหรือ
คุณภาพของบริการ ซึ่งสามารถยืนยันไดจากอัตราการตออายุสัญญาของลูกคามีสูงถึงรอยละ 90

ธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย
บริษัทไดเนนถึงคุณภาพของงานบริการและประสิทธิภาพของการรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและ 

โครงการอสังหาริมทรัพยเปนหลักโดยที่ผานมาบริษัทไดรับจางบริหารใหแกบริษัทที่เกี่ยวของเทานั้น อยางไรก็ตาม
เมื่อตลาดมีอุปสงคในบริการดานนี้มากพอ บริษัทก็จะรับบริหารอาคารอื่นที่ไมใชกลุมบริษัทที่เกี่ยวของในลํ าดับ
ถัดไป โดยเนนจุดเดนของบริษัทไปที่ความชํ านาญและประสบการณของผูบริหาร ชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และความสัมพันธที่มีตอลูกคาในธุรกิจประเภทอื่น

ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อขาย
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาที่ดินเปลารวมถึงที่ดินที่รอการขายของสถาบันการเงิน (Distressed Property)

และดํ าเนินการพัฒนาที่อยูอาศัยบนที่ดินเหลานั้น โดยคํ านึงถึงทํ าเลที่เหมาะสมโดยเนนการคมนาคมที่สะดวก
สบาย รูปแบบของโครงการที่ทันสมัย คุณภาพของผลิตภัณฑที่อยูในระดับสูง และบริการหลังการขายที่ดี เพ่ือชวย
ทํ าใหโครงการไดรับความสนใจจากลูกคากลุมเปาหมาย และทํ าใหโครงการประสบความสํ าเร็จ

การจัดจํ าหนาย
การจัดจํ าหนายของบริษัทในธุรกิจทุกประเภท มีการใชชองทางการจัดจํ าหนาย 2 รูปแบบ คือ การขาย

โดยตรงของทีมงานขายเนนจุดประสงคเพ่ือรักษาความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่อง และการขายโดยผาน
ตัวแทน ทั้งนี้ในปจจุบันจะใชชองทางทางการจัดจํ าหนายเฉพาะในประเทศ

ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท
ลูกคาของบริษัทมีลักษณะเปนลูกคารายใหญและรายยอย ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามลักษณะธุรกิจ

ดังนี้

ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา
บริษัทเนนกลุมเปาหมาย 2 ประเภท คือ กลุมหางรานที่ตองการประกอบการคาในอาคารโดยมีพ้ืนที่

ใหลูกคาเลือกตั้งแต 30 ตารางเมตร เปนตนไป และกลุมบริษัทตางๆ รวมท้ังกลุมบริษัทที่มีการผลิตอยูในยานนิคม
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อุตสาหกรรมตางๆ ในเขตปริมณฑลและตองการอาคารสํ านักงานที่มีทํ าเลที่ต้ังอยูใกลยานธุรกิจ มีส่ิงอํ านวยความ
สะดวกในดานสาธารณูปโภค และโทรคมนาคมครบครัน ปจจุบันลูกคารายใหญของบริษัท คือ บริษัท ซีเมนส
จํ ากัด (Siemens AG) ซึ่งไดเปนลูกคาของบริษัทมากกวา 8 ป

ธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย
ลูกคาในการบริหารโครงการของบริษัทจะเปนบริษัทที่เกี่ยวของในกลุมบริษัทเอง อยางไรก็ตาม

หากปริมาณอุปสงคในตลาดมีมากพอ ดวยความชํ านาญและประสบการณของผูบริหารและทีมงาน บริษัทมี
จุดมุงหมายที่จะใหบริการกับบริษัทอื่นๆ ทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญดวย

ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อขาย
กลุมลูกคาเปาหมายในโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของบริษัท เปนลูกคา

ระดับ B (ราคาบานตั้งแต 3.00 – 6.99 ลานบาท) ลูกคาระดับ A (ราคาบานตั้งแต 7.00 – 9.99 ลานบาท) และ
ระดับ A+ (ราคาบานตั้งแต 10.00 ลานบาท ขึ้นไป) บริษัทมั่นใจวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ไมวาจะเปน
การใหบริการหลังการขาย การขายสินคาที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี จะสงผลใหลูกคาของบริษัทแนะนํ าสินคาของ
บริษัทใหแกญาติพ่ีนอง หรือเพ่ือนฝูงตอไป

นโยบายราคา
นโยบายการกํ าหนดราคาในแตละลักษณะธุรกิจของบริษัทสามารถแบงไดดังนี้

ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา
บริษัทมีนโยบายการกํ าหนดราคาในแตละลักษณะธุรกิจใหสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได โดยราคาที่

กํ าหนดในธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคาไดกํ าหนดตามระดับราคาในตลาด
ซึ่งบริษัทไดขอมูลจากการสํ ารวจ และศึกษาจากอัตราคาเชาและราคาขายของอาคารสํ านักงานที่มีคุณภาพระดับ
เดียวกันและอยูในบริเวณใกลเคียง

ธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย
แมวาบริษัทไดรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทที่เกี่ยวของ

เทานั้น แตนโยบายราคาที่บริษัทไดกํ าหนดในธุรกิจนี้เปนระดับราคาที่กํ าหนดตามระดับในตลาดเพื่อใหบริษัท
สามารถแขงขันกับคูแขงได

ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อขาย
ในสวนของธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือขายนั้น เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของสินคามีราคาสูง ลูกคา

จึงตองพิจารณาสินคาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนที่จะนํ าเสนอสินคาที่มีคุณภาพสูงสุด
โดยใหนโยบายราคาที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายของทางบริษัทและสรางจุดเดนในดานความประหยัด    
คาใชจายทั้งในระยะส้ันและระยะยาวใหแกลูกคาโดยบริษัทไดมีการสํ ารวจ วิจัย และศึกษาแนวโนมของธุรกิจและ
ตลาดอสังหาริมทรัพยอยางสมํ่ าเสมอ โดยทีมงานของบริษัทเปนผูรวบรวมเก็บขอมูลและออกรายงานตอผูบริหาร       
ทั้งรายงานภาพรวมธุรกิจ และรายงานเฉพาะบริเวณที่บริษัทสนใจทํ าโครงการ เพ่ือบริษัทจะไดทราบถึงความ
ตองการของตลาดและสามารถกํ าหนดระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาได

• สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
แมวาเหตุการณวินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกาในปลายป 2544 จะสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง กระทบ

ตอกํ าลังซื้อ ความเชื่อมั่นของผูบริโภค รวมท้ังการขยายตัวของผลผลิตรวมภายในประเทศที่ต่ํ ากวาเกณฑที่
คาดการณไว อยางไรก็ตาม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไทยตั้งแตป 2544 เปนตนมามีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก
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ปจจัยภายนอกดังกลาวมีผลกระทบคอนขางนอยตอปริมาณอุปสงคของภาคอสังหาริมทรัพย สาเหตุที่ผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกดังกลาวมีนอยนั้น เนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยภายในหลายประการที่เอ้ืออํ านวยตอการฟนตัว
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํ าลงมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2544 จนถึงระดับ
ประมาณรอยละ 1.75 – 2.00 ตอปในปจจุบันและคาดวาจะยังคงอยูในระดับตํ่ าตอเนื่องจนถึงป  2546  อีกทั้งการ
แขงขันการเสนอโครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยในอัตราดอกเบี้ยตํ่ าจากสถาบันการเงินตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
รวมถึงมาตราการของรัฐบาลที่ออกมากระตุนภาคอสังหาริมทรัพยเมื่อส้ินป 2544 ซึ่งชวยกระตุนปริมาณอุปสงค
และอุปทานของตลาดใหเพ่ิมขึ้น

คูแขงและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท โดยแตละกลุมจะมีคูแขงที่แตกตางกัน ดังนี้

ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา
จํ านวนคูแขงในธุรกิจนี้มีไมมากนักโดยคูแขงหลักๆ ของบริษัทเปนอาคารสํ านักงานบนถนนเพชรบุรี

ตัดใหมที่มีขนาดใกลเคียงกับบริษัท เชน อาคารอิตัลไทย อาคารเอสเอสพี (SSP) อาคารยูเอ็ม (UM) อาคาร
ไอเอฟซีที (IFCT) และอัมรินทรทาวเวอร (Amarin Tower) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารในบริเวณเดียวกันซึ่งมี
อัตราการเชาที่ใกลเคียงกันที่ประมาณรอยละ 80 แลว บริษัทจะมีสวนแบงตลาดพอๆ กับคูแขงรายอื่น

ธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย
บริษัทยังไมมีคู แขงในธุรกิจประเภทนี้เนื่องจากบริษัทใหบริการเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวของเทานั้น        

อยางไรก็ตาม บริษัทมีโครงการที่จะใหบริการกับบริษัทอื่น ทั้งนี้บริษัทที่ใหบริการในลักษณะนี้และอาจจะเปนคูแขง
ในอนาคตของบริษัทสวนมากเปนบริษัทที่เปนที่รูจักในตลาดอสังหาริมทรัพย ไดแก บริษัท แสนสิริ จํ ากัด (มหาชน)
และ บริษัท ซี.บี. ริชารด เอลลิส จํ ากัด (“C.B. Richard Ellis”)

ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพื่อขาย
ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือขายเปนธุรกิจที่บริษัทมีจํ านวนคูแขงมาก ซึ่งคูแขงหลักๆ ของบริษัท คือ

ผูประกอบการที่เนนกลุมเปาหมายเดียวกับบริษัทและมีโครงการอยูในเขตนอก CBD (Central Business District)1

และปริมณฑล ซึ่งบริษัทที่จัดวาเปนคูแขง คือ บริษัท โฮมเพลส จํ ากัด  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนทจํ ากัด
(มหาชน)  บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค
จํ ากัด (มหาชน)

ภาวะการตลาดอาคารสํ านักงาน
อุปทาน
ในดานธุรกิจอาคารสํ านักงาน สภาพตลาดโดยรวมครึ่งปแรกของป 2545 มีการเติบโตไมมากนัก

เมื่อเทียบกับชวงครึ่งปหลังในป 2544 จากการศึกษาของบริษัท Jones Lang Lasalle จํ ากัด อุปทานพื้นที่อาคาร
สํ านักงานใหมที่เขามาในตลาดในชวงไตรมาสแรกของป 2545 เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ในป 2544 ซึ่งอาคารสํ านักงานใหมดังกลาวสวนมากอยูในเขต CBD  ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาและ
การขยายตัวและการลงทุนของภาคเอกชนในชวงที่ผานมายังอยูในระดับตํ่ า จึงทํ าใหผูประกอบการไดหยุดดํ าเนิน
โครงการตางๆ เพ่ือดูแนวโนมของตลาด จึงทํ าใหอาคารสํ านักงานใหมที่เขามาในชวง 2 ไตรมาสแรกของป 2545
เปนโครงการคางที่กลับมาดํ าเนินการใหมหลังจากที่ไดหยุดการดํ าเนินการไปชวงเวลาหนึ่ง
                                                          
1 เขตยานใจกลางเมือง เชน ถนนสาทร ถนนสีลม และถนนวิทยุ
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อุปสงค
ในสวนอุปสงคของอาคารสํ านักงานมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย จากการศึกษาของ C.B.

Richard Ellis พบวาอัตราการวางของพื้นที่อาคารสํ านักงานลดลงจากรอยละ 29.6 ในชวงตนปของ 2544 มาอยูที่
รอยละ 28.3 ในชวงตนปของ 2545 ทั้งนี้อุปสงคที่เพ่ิมขึ้นสวนมากเปนอุปสงคเดิมที่ยายจากอาคารสํ านักงานเกา
มาอยูในอาคารสํ านักงานใหม ซึ่งสวนมากจะเปนอาคารสํ านักงานในยาน CBD เนื่องจากอาคารใหมเหลานี้เปน
อาคารที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุนในการเจรจาตอรองจึงเปนที่สนใจของบริษัทที่ตองการยายอาคารสํ านักงาน 
สวนอาคารสํ านักงานที่อยูนอกยาน CBD จะมีอุปทานสูงกวาอุปสงค สงผลใหเกิดภาวะการแขงขันดานราคาเพื่อ
ที่จะทํ าใหอาคารสํ านักงานที่มีอยูมีอัตราการเชาที่สูงขึ้น และเพ่ือหลีกเล่ียงการเสื่อมสภาพของอาคารสํ านักงานที่
ไมมีผูเชา นอกจากนี้อุปสงคที่เพ่ิมขึ้นสวนหนึ่งมาจากการขยายพื้นที่ของกลุมผูเชาเดิมและบริษัทที่จัดตั้งใหมซึ่ง
สวนใหญจะเปนบริษัทขนาดเล็ก สํ าหรับสาเหตุหลักที่ทํ าใหอัตราการวางของพื้นที่อาคารสํ านักงานลดลงนาจะ
มาจากปริมาณอุปสงคที่มาจากการโยกยายสํ านักงานของหนวยงานภาครัฐ

แนวโนมในอนาคต
อุปทานของตลาดอาคารสํ านักงานในป 2546 สํ าหรับโครงการในยานรอบนอก CBD จะเปนการนํ า

โครงการที่สรางคางไวในป 2544 มาพัฒนาใหม เนื่องจากผูประกอบการไดหยุดการผลิตและคอยดูแนวโนมของ
ตลาดในชวงที่ผานมา โดยทั่วไปหลังจากผูประกอบการเริ่มดํ าเนินการพัฒนาอาคารสํ านักงานจะตองใชระยะเวลา
อีกประมาณ 2–3 ปจึงจะมีอุปทานเขาสูตลาด สํ าหรับอุปสงคของอาคารสํ านักงานนั้นคาดวาจะยังขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยอุปสงคหลักนาจะมาจากกลุมที่ตองการยายสํ านักงานไปสูอาคารสํ านักงานใหมที่มีคุณภาพในทํ าเลที่ดี
กวา การขยายพื้นที่เชาของกลุมผูเชาเดิม และกลุมบริษัทที่จัดตั้งใหมที่ตองการใชพ้ืนที่ขนาดเล็กมีจํ านวนเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอุปสงคโดยรวมของตลาดมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น และอุปทานใหมที่จะเขามาในตลาดในระยะ
ใกลเริ่มลดลง อุปทานในตลาดก็ยังมีพ้ืนที่วางอยูพอสมควร จึงยังทํ าใหการแขงขันในตลาดยังคงสูงเชนเดิม

ภาวะตลาดที่อยูอาศัย
อุปทาน
ต้ังแตในชวงภาวะวิกฤติการณทางดานเศรษฐกิจในป 2540 ที่ผานมา ผูประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยไดหยุดการขึ้นโครงการใหมๆ เนื่องจากประสบปญหาทางดานการเงิน ทํ าใหจํ านวนที่อยูอาศัย
เกิดใหมโดยเฉพาะบานเดี่ยวลดนอยลงอยางมาก จากขอมูลของธนาคารอาคารสงเคราะหพบวาใน 4 ปที่ผานมา
(ป 2541 – ป 2544) จํ านวนที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวมีจํ านวนยูนิตที่เกิดขึ้นใหมในแตละปนอยมากเมื่อเทียบ
กับจํ านวนยูนิตของบานที่เปดในแตละปกอนชวงเกิดวิกฤติการณทางดานเศรษฐกิจ (ป 2536 – ป 2539)

ต้ังแตป 2543 เปนตนมา จํ านวนที่อยูอาศัยไดกระเตื้องขึ้น ซึ่งเห็นไดจากขอมูลของธนาคารอาคาร
สงเคราะหที่แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของพ้ืนที่ที่อยูอาศัยที่ไดรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลทั่วประเทศที่
เพ่ิมขึ้นจาก 4.81 ลานตารางเมตรในป 2543 เปน 6.28 ลานตารางเมตรในป 2544 และเปน 3.87 ลานตารางเมตร
สํ าหรับ 5 เดือนแรกของป 2545
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พืน้ทีท่ีอ่ยูอาศัยทีไ่ดรับอนุญาตสรางในเขตเทศบาลทั่วประเทศ 2530 – 2545
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อุปสงค
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่กระเตื้องขึ้นสงผลใหกํ าลังซื้อของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ทํ าใหความตองการใน

ที่อยูอาศัยของผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากขอมูลธนาคารอาคารสงเคราะหเกี่ยวกับจํ านวนหนวยที่อยูอาศัย
ในโครงการเปดตัวใหมในกรุงเทพและปริมณฑลที่สูงขึ้นโดยลํ าดับ จาก 6,157 หนวยของป 2544 เปน 8,015
หนวยในครึ่งปแรกของป 2545 อยางไรก็ตาม ความตองการในที่อยูอาศัยสวนใหญเปนความตองการในบานเดี่ยว
และทาวนเฮาสมากกวาที่อยูอาศัยประเภทอื่น

สาเหตุหลักที่อุปสงคในที่อยูอาศัยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องมาจาก
• การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ย
• การแขงขันการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินตาง ๆ ทั้งนี้จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทยได

แสดงใหเห็นถึงปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในไตรมาสแรกป 2545 ที่ปรับตัว
สูงขึ้นรอยละ 4.1 จากไตรมาสที่ 4 ป 2544

• ความสามารถในการผอนชํ าระของผูบริโภคที่สูงขึ้น
• นโยบายกระตุนอสังหาริมทรัพยของภาครัฐ

− ลดคาธรรมเนียมการจดจํ านองอสังหาริมทรัพยรวมหองชุดจากรอยละ 1 เปนรอยละ 0.01
− ลดคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยรวมท้ังหองชุดจากรอยละ 2 เปนรอยละ 0.01
− ลดภาษีธุรกิจเฉพาะสํ าหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยจากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 0.11
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หนวยทีอ่ยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหมในป 2535 - 2545
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จ ํานวนทีอ่ยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ป 2541 2542 2543 2544 2545

(ม.ค.-มิ.ย.)
บานเด่ียว 199 404 1,631 2,107 2,212
ทาวนเฮาส 272 208 1,399 2,591 2,439
คอนโดมิเนียม - 60 - 1,070 3,077
อื่นๆ 600 685 10 389 287
รวม 1,071 1,357 3,040 6,157 8,015

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห

แนวโนมในอนาคต
แมวาการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศอาจจะมีแนวโนมชะลอตัวตามกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่ง

สงผลใหแนวโนมเศรษฐกิจโดยรวมไมสามารถเติบโตไดเทาที่ควร อยางไรก็ตามจากแผนการกระตุนเศรษฐกิจ
ภายในอยางตอเนื่องของรัฐบาล ทํ าใหนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีความมั่นใจในการลงทุนภายใน
ประเทศมากขึ้น ซึ่งกระตุนปริมาณอุปสงคและอุปทานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากผูบริโภคมีความสามารถ
ในการผอนชํ าระสูงขึ้น อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยูในระดับตํ่ า รวมถึงมาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยใน
ปจจุบัน  ความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคและความตองการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมของผูประกอบการ
จึงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากครอบครัวสมัยใหมนิยมการแยกครอบครัวออกมาเปนครอบครัว
ขนาดเล็ก จํ านวนครอบครัวจึงมาก กลุมที่อยูอาศัยที่คาดวาจะมีอุปสงคเพ่ิมมากที่สุด ไดแก ที่อยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวเพ่ืออยูอาศัยเองมากกวาเพ่ือลงทุน ทั้งนี้ดวยความพิถีพิถันในการเลือกที่อยูอาศัยบานที่สรางตาม
ความตองการของลูกคานาจะเปนปจจัยที่ผูบริโภคใหในการพิจารณาเลือกซื้อบานและเปนกลุมที่ไดรับความนิยม
มากที่สุด บริษัทคาดวาความตองการที่อยูอาศัยจะยังคงมีอยางตอเนื่องไปอีก 2–3 ปขางหนา โดยเฉพาะที่อยูอาศัย
จากโครงการบานจัดสรรที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการพยายามของผูบริโภคที่จะซื้อหาที่อยูอาศัยใหทันกอนที่
มาตรการลดหยอนภาษีและคาธรรมเนียมในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยจะส้ินสุดภายในสิ้นป 2545
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน 3 รูปแบบที่บริษัทดํ าเนินธุรกิจ อันไดแก ธุรกิจขาย ใหเชาระยะยาว และให
เชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา ธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
พัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือขาย สามารถแบงเปน 8 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นหลักการ (Conception)
เริ่มแรกทางผูบริหารบริษัทจะกํ าหนดหลักการ หรือลักษณะของโครงการ โดยการเนนรูปแบบที่

ออกมาใหตรงกับกลุมลูกคาที่บริษัทตองการขาย เชน ลูกคาที่อยูระดับลาง ระดับกลาง หรือระดับบน
เปนตน

2. ขั้นกํ าหนดโครงการ (Formulation)
เปนขั้นตอนหลังจากที่ไดหลักการแลว บริษัทก็จะกํ าหนดโครงการวาใหโครงการเปนรูปแบบใด

เชน ในกรณีที่บริษัทอยากใหรูปแบบบานออกเปนแนวบานเดี่ยว บริษัทก็จํ าเปนที่จะตองหาที่ดินที่มี
เนื้อที่ประมาณ 20 ไรขึ้นไป หากโครงการบานทาวนเฮาส ก็ควรจะมีที่ดินประมาณ 10 ไร

3. ขั้นวิเคราะหและประเมินโครงการ (Analysis and Evaluation)
ภายหลังจากที่บริษัทสามารถกํ าหนดโครงการได ทางผูบริหารก็จะทํ าการวิเคราะหและประเมิน

ถึงความเปนไปไดโครงการ เงินลงทุน ผลตอบแทน กอนที่จะดํ าเนินการอนุมัติ

4. ขั้นอนุมัติโครงการ (Approval)
หากผลการวิเคราะหโครงการออกมาวา บริษัทสามารถทํ าโครงการดังกลาวได ผูบริหารก็จะ

อนุมัติใหการซื้อที่ดินหรือลงทุนในที่ดินนั้น

5. ขั้นปฏิบัติการ (Implementation)
ภายหลังจากการอนุมัติโครงการ ขั้นตอนตอมาก็จะเปนขั้นตอนการติดตอเจรจาเพื่อซื้อที่ดิน ซึ่ง

คงตองใชระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากบริษัทตองเจรจาตอรองราคากับผูขาย
อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงินทุนที่บริษัทมี หากบริษัทมีความจํ าเปนที่จะตองขอเงินทุนเพ่ิมเติม
อาจตองติดตอขอเงินกูกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทจะดํ าเนินการจัดบุคคลากร เพ่ือประจํ าแต
ละโครงการ วางแผนโครงการ จัดจางผูออกแบบ และนํ าไปขออนุญาตหนวยงานราชการ เพ่ือ
กอสรางหรือขอจัดสรรแลวแตกรณีและจัดหาผูรับเหมาเพ่ือประมูลงานกอสราง อีกทั้งเตรียมการดาน
การตลาดและการขายเพื่อเปดตัวโครงการ

6. ขั้นติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting and Feedback)
ในระหวางที่ดํ าเนินการกอสราง บริษัทก็จะติดตามเพื่อใหผูรับเหมาที่กอสรางบานหรืออาคารได

ดํ าเนินการเปนไปตามที่บริษัทกํ าหนด

7. ขั้นเปล่ียนเปนงานและบริหารตามปกติ (Transition to Normal Administration)
หลังจากเสร็จส้ินการขายและงานกอสราง จะเขาสูกระบวนการบริหารอาคารหรือบริหารหมูบาน

ตอไป
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8. ขั้นประเมินผลงาน (Evaluation of Results)
ภายหลังการการเสร็จส้ินโครงการ บริษัทก็จะทํ าการประเมินผลงาน โดยจะดูจากความสํ าเร็จ

ของโครงการวาสามารถขายไดหมดหรือไม และลูกคามีความพอใจกับโครงการที่บริษัทพัฒนามาก
นอยเพียงไร เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาโครงการของบริษัทตอไปในอนาคต

อยางไรก็ตามสํ าหรับธุรกิจรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย แมวาจะมีขั้นตอน
เชนเดียวกับขางตนแตจะมีความแตกตางจากการขาย ใหเชาระยะยาว และใหเชาอาคารสํ านักงานและศูนยการคา
และการพัฒนาที่อยูอาศัยเพ่ือขาย กลาวคือ รายไดจากการรับจางบริหารอาคารสํ านักงานและโครงการอสังหา
ริมทรัพยจะรับคาตอบแทนเปนคาบริหารโครงการ (Management Fee)

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบสํ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินและวัสดุกอสราง

สํ าหรับวัสดุกอสราง สวนใหญแลวผูรับเหมาที่ทางบริษัทวาจางจะเปนผูจัดหาซื้อเอง โดยที่บริษัทจะเปน
ผูกํ าหนดชนิด แบบ และลักษณะของวัตถุดิบเพ่ือใหผูรับเหมาสามารถสรางบานหรืออาคารไดตามที่บริษัทตองการ

สํ าหรับวิธีการจัดซื้อที่ดิน บริษัทมีวิธีการจัดซื้อที่สามารถแบงออกเปน 4 วิธี คือ
1. ลงประกาศโฆษณาแสดงความตองการที่จะซื้อที่ดินในหนังสือพิมพ
2. วิธีการประมูลหรือเจรจาซื้อจากธนาคาร
3. ติดตอผานนายหนา
4. ติดตอกับเจาของที่ดินที่มาเสนอขายโดยตรง

ปจจุบันบริษัทไมไดมีการจัดซื้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง อยางไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทจะ
มีการจัดซื้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะดํ าเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ า
รายการระหวางกัน และนโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันตามที่ไดระบุไวในหัวขอ 11.3 และ 11.4
ในเรื่องรายการระหวางกัน

ปญหาวัตถุดิบ
เทาที่ผานมา บริษัทไมมีปญหาเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทไดคํ านึงถึงสาเหตุความผันผวน

ของระดับราคาวัตถุดิบและตระหนักถึงผลกระทบ บริษัทจึงมีการเตรียมตัวเพ่ือปองกันความเสี่ยงนี้โดยไดทํ าสัญญา
วาจางผูประกอบการในการดํ าเนินการกอสราง ซึ่งผูประกอบการที่ทางบริษัทไดวาจางจะเปนผูดํ าเนินการจัดหาซื้อ
วัตถุดิบ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในดานการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของบริษัท ปจจุบันดํ าเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด อาคาร

ชาญอิสสระทาวเวอร 2 โดยในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาไดปฏิบัติตามกฏระเบียบของกรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง
อาทิเชน การจัดระบบบํ าบัดนํ้ าเสียรวม ซึ่งใชระบบ Biocontact ชวยเพ่ิมออกซิเจนใหกับนํ้ าทิ้งกอนสูบออกอาคาร
สูทอระบายนํ้ าสาธารณะและการจัดระบบการจัดเก็บขยะ โดยระบบตางๆ จะมีมาตรฐานในการทํ างานที่มี
ประสิทธิภาพและมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลอาคารใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ ทั้งนี้คาใชจายในการบํ ารุง
ระบบดังกลาวเปนคาใชจายของนิติบุคคลอาคารชุด อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ทั้งส้ิน นอกจากนี้การดํ าเนิน
ธุรกิจของบริษัทใน 3 ปที่ผานมาไมไดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเกินกวาขอบเขตที่กฏหมายกํ าหนด หรือไมอยู
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ระหวางถูกกลาวหาหรือมีขอพิพาทจากหนวยงานทางการวาการประกอบธุรกิจบริษัทกอใหเกิดผลกระทบตอ      
ส่ิงแวดลอมเกินกวาขอบเขตที่กฏหมายกํ าหนด

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
– ไมมี –
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