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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

(1) อาคารสํ านักงานใหเชา

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทและบริษัทยอยมีอาคารสํ านักงานใหเชาทั้งสิ้น 3 แหง คือ อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 อาคารสํ านักงานอื่นอีก 2 แหง สวนอาคารชินวัตร
ทาวเวอร 1 และ 2 ดํ าเนินการภายใต ANET โดยมีรายละเอียดลักษณะโครงการดังนี้

รายละเอียดธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา

โครงการ

เจาของ
กรรมสิทธิ์
และผูดํ าเนิน

การ

สถานที่ตั้ง/
ขนาดที่ดิน

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ใหเชา
อัตราการเชาพื้นที่
ณ 31 สิงหาคม

2546

อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 SC 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
9-1-52 ไร

อาคารสํ านักงาน 38 ชั้น และชั้นใตดิน 2
ชั้นแบงออกเปน

 สวนส ํานักงาน 32 ชั้น
 Conference Room 2 ชั้น
 ศูนยการคา (Plaza) 3 ชั้น

อาคารจอดรถ 10 ชั้น และชั้นใตดิน 2 ชั้น
 พื้นที่จอดรถ 1,200 คัน

พื้นที่ใหเชารวม 47,967 ตร.ม.
 ส ํานกังาน 44,874 ตร.ม.
 ศูนยการคา 3,093 ตร.ม.

(ไมรวมพื้นที่หองประชุม
5,684 ตร.ม.)

รอยละ 68
ของพื้นที่เชา
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โครงการ

เจาของ
กรรมสิทธิ์
และผูดํ าเนิน

การ

สถานที่ตั้ง/
ขนาดที่ดิน

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ใหเชา
อัตราการเชาพื้นที่
ณ 31 สิงหาคม

2546

อาคารสํ านักงาน OA (1) อาคารเลขที่ 21
พหลโยธินซอย 9
1-2-53 ไร
(2) อาคารเลขที่ 1285
0-3-85.65 ไร

 สวนส ํานักงาน 2 ชั้น
 พื้นที่จอดรถ 25 คัน

 สวนสํ านักงาน 2 ชั้น
 พื้นที่จอดรถ 15 คัน

พืน้ทีส่ ํานักงาน 1,009 ตร.ม.

พืน้ทีส่ ํานักงาน 1,405 ตร.ม.

รอยละ 100
ของพื้นที่เชา

อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ANET 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
1-2-82 ไร

อาคารสํ านักงาน 31 ชั้น และชั้นใตดิน 1
ชั้น แบงออกเปน

 สวนสํ านักงาน 21 ชั้น
 ศูนยการคา (Plaza) 1 ชั้น
 พื้นที่จอดรถ 9 ชัน้ จํ านวน 376 คัน

พืน้ที่ 22,530 ตร.ม.
 ส ํานกังาน 22,400 ตร.ม.
 ศูนยการคา 130 ตร.ม.  

รอยละ 100
ของพื้นที่เชา

อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 ANET 1291/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
1-3-98 ไร

อาคารสํ านักงาน 20 ชั้น และชั้นใตดิน 1
ชั้น แบงออกเปน

 สวนสํ านักงาน 13 ชั้น
 ศูนยการคา (Plaza) 3 ชั้น
 พื้นที่จอดรถ 4 ชัน้ จํ านวน 383 คัน

พืน้ที่ 16,620 ตร.ม.
 ส ํานกังาน 13,870 ตร.ม.
 ศูนยการคา 2,750 ตร.ม.  

รอยละ 98
ของพื้นที่เชา
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อาคารชินวัตรทาวเวอร 3

อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ถอืกรรมสิทธิ์และดํ าเนินการโดยบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีรายไดคาเชาและคา
บริการจากผูเชาอาคาร รวมทั้งรายไดอ่ืนจากการใหบริการสิ่งอํ านวยความสะดวกภายในอาคารทั้งจาก 
ผูเชาอาคารและจากบุคคลภายนอก โดยอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เปนอาคารสํ านักงานแรกที่บริษัทไดน ํา
นวัตกรรมดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สุดและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
ในอาคารที่มีศักยภาพสูงรวมไวดวยกัน เปนอาคารประหยัดพลังงานซึ่งไดรับรางวัลอนุรักษพลังงานดีเดนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และรางวัลอาคารอนุรักษพลังงานของอาเซียน ตัวอาคาร
ประกอบไปดวย สวนทาวเวอรสูง 38 ชั้น สวนโพเดียมสูง 14 ชั้น ภายใตแนวคอนเซ็ปตของ Smart Building 
ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 ระบบเครือขายที่รองรับการขยายตัวในอนาคต ประกอบไปดวยเคเบิลใยแกวนํ าแสง (Fiber Optic 
Backbone) ในอาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตและดาวเทียมไทยคม 
นอกจากนี้ยังมีระบบโทรศัพทท่ีมีขีดความสามารถสูงระบบโทรศัพทเรียกตรงอัตโนมัติ (DID) ผานชุมสาย
โทรศัพทสาขา (PABX) ท่ีทันสมัย สามารถรองรับการใชงานไดถึง 100,000 สายตอชั่วโมง

 สิง่อํ านวยความสะดวกครบครัน ไดแก
- หองประชุมและหองจัดเลี้ยงครบวงจร เพียบพรอมไปดวยโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย หองประชุม 

ดังกลาวไดติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตและการสื่อสารผานดาวเทียม รวมถึง VDO Conference เพื่อรอง
รับกิจกรรมทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีหองคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง และหองจัดเลี้ยงขนาด
ใหญ

- พลาซา 3 ชั้น เปนศูนยรวมของรานคาและศูนยบริการตลอดจนศูนยการศึกษา เชน ธนาคาร  
หองคาหลักทรัพย ศูนยบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ รานอาหาร รานสะดวกซื้อ และศูนยพัฒนาทักษะ
และสงเสริมการเรียนรูของเด็ก

 งานระบบที่ออกแบบโดยคํ านึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก ไดแก
- การออกแบบชอง Shaft ท่ีแยกสวนของระบบไฟฟาและการสื่อสารออกจากกัน
- ระบบลิฟตความเร็วสูงท้ังสิ้น 23 ตัวโดยแบงโซนเพื่อรองรับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
- ระบบปรับอากาศที่ทันสมัยและมีระบบโอโซนที่ฆาเชื้อโรคและทํ าใหอากาศบริสุทธิ์
- ระบบนํ้ าดื่มสวนกลางที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค (Purified Drinking Water System)
- ระบบศูนยกลางเวลาของอาคาร (Master Time Clock System)

 อาคารประหยัดพลังงาน เปนระบบควบคุมอัตโนมัติดวยคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง ท่ีทํ าการควบคุม
และตรวจสอบการทํ างานของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบกระจายลมเย็น ระบบปองกันอัคคีภัย 
ระบบลิฟต และระบบรักษาความปลอดภัย

อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 นอกจากจะเปนอาคารที่ทันสมัยดวยระบบเทคโนโลยีแลว ยังใหความ
สํ าคัญกับการใหการบริการลูกคา และความปลอดภัยของผูท่ีอยูในอาคาร ดวยศูนยบริการรับแจงดํ าเนินการ
ชวยเหลือใหกับผูเชาตลอด 24 ชั่วโมง ระบบควบคุมการผานเขาออกพื้นที่ (Access Control) ท่ีควบคุมการ
เขา-ออก และระบบรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
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อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2

อาคารชนิวัตรทาวเวอร 1 เดิมถือกรรมสิทธและดํ าเนินการโดยบริษัท เอสซี ออฟฟช ปารค จํ ากัด
(SOP) ซึง่เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ในขณะที่ อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 เดิมถือกรรมสิทธและดํ าเนินการโดย
บรษัิท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด (OA) ตอมา ในเดือนกรกฎาคม 2546 ANET ไดเขาถือกรรมสิทธท้ังในอาคาร
ชนิวตัรทาวเวอร 1 และ 2 โดยทํ าการซื้อจาก SOP และ OA ตามล ําดับ ท้ังนี้ ANET ไดทํ าสัญญาให SOP เปน
ผูเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณของอาคารทั้ง 2 ดังกลาวเพียงรายเดียว ท้ังนีเ้พื่อบริษัทจะเนนดํ าเนินธุรกิจ
อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 และธุรกิจที่พักอาศัยเปนหลัก โดย ANET จะไดรับคาเชาจาก SOP เปนรายเดือนคง
ท่ีตลอดอายุกองทุน

อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 เปนอาคารสํ านักงานที่มีการเตรียมและจัดวางระบบตางๆ ท่ีมี
มาตรฐานและความทันสมัยเพื่อรองรับกับความตองการของลูกคาซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

 ระบบโทรศัพทเรียกตรงอัตโนมัติ (DID) ผานชุมสายโทรศัพทสาขา (PABX) สามารถเชื่อมตอหมายเลข
ภายในระหวางอาคารทั้งสองแหง

 ระบบไฟฟาสํ ารองขนาดใหญ เพื่อปองกันเหตุขัดของทางไฟฟาและการหยุดชะงักของระบบตางๆ ท่ี
ด ําเนินการอยูภายใตอาคาร อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผูเชา

 ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร
- การรักษาความปลอดภัย มีระบบควบคุมการเขาออกพื้นที่ (Access Control) และระบบ

โทรทัศนวงจรปด (CCTV)
- การปองกันอัคคีภัย มีระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ตรวจจับความรอนและควัน อุปกรณปองกัน

อัคคีภัยอื่นๆ
 สิง่อํ านวยความสะดวก มีพลาซาเปนศูนยรวมรานคาและศูนยบริการ เชน ธนาคาร หองคาหลักทรัพย 
ศูนยบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ รานอาหาร เปนตน

ส ําหรบัอาคารสํ านักงานอื่นๆ อีก 2 แหง ซึ่งถือกรรมสิทธิ์และดํ าเนินการโดย OA เปนอาคารทั่วไป
ขนาด 2 ชัน้ ซึ่งตั้งอยูบนถนนพหลโยธินใกลกับอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 นั้น ใชเปนสํ านักงานและ
ศูนยฝกอบรมของผูเชา

1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
1.2.1 ภาวะการตลาด

 กลยุทธการแขงขัน
บรษัิทมุงกอตั้งอาคารสํ านักงานในทํ าเลที่การคมนาคมสะดวก ใกลทางดวน ทางยกระดับ เสนทาง

รถไฟฟา อยูใกลชุมชน หางสรรพสินคา และโรงแรม นอกจากนี้ยังเนนการใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศและอุปกรณท่ีครบวงจร เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร Video Conference ระบบเสียง 
เครือ่งฉาย สไลดหรือวีดีโอ จอสํ าหรับการนํ าเสนอ การบันทึกภาพและเสียง เปนตน ท้ังนี้เพื่อเปนการอํ านวย
ความสะดวกใหแกผูเชาอาคารและบุคคลภายนอก และที่สํ าคัญคือการใหบริการแกลูกคาหลังการขาย
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 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
- อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ลูกคาเปนบริษัทประเภทสื่อ โทรคมนาคม ปโตรเลียม เวชภัณฑยา วัสดุ

กอสราง สถาบันการศึกษา บริษัทขามชาติ ตลอดจนกลุมลูกคาที่เกี่ยวของหรือตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนพิเศษ และบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนตน

- อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 และอาคารสํ านักงานอื่นอีก 2 แหง มีผูเชาหลักคือบริษัทที่เกี่ยว
ของกัน

- ศูนยการคา (Plaza) บริษัทไดบริหารจัดการใหมีความหลากหลายของรานคาอยางเหมาะสม และ
แบงโซนหรือประเภทรานคาเพื่ออํ านวยความสะดวกใหแกผูเชาอาคารและผูมาติดตอ ซึ่งประกอบ
ดวย ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย รานอาหาร รานสะดวกซื้อ ศนูยบริการและจํ าหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน

- หองประชุมและหองจัดเลี้ยง ลูกคาหลักไดแก บริษัทที่เกี่ยวของกัน ผูเชาในอาคาร สถาบันการ
ศึกษา และบริษัททั่วไป

 การจ ําหนายและชองทางการจํ าหนาย
- ติดตอลูกคากลุมเปาหมายโดยตรง โดยที่บริษัทจะมีระบบจัดเก็บขอมูลผูประกอบการทั้งรายใหญ

และรายยอยไวในระบบจัดเก็บขอมูล ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ นอกจากนั้นบริษัท
ยังไดจัดทํ า Website และกิจกรรมการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เพื่อเปนการใหขาวสารแก
ลูกคาอีกทางหนึ่ง

- ติดตอลูกคากลุมเปาหมายโดยผานตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ท่ีมี
ความชํ านาญและประสบการณสูง

1.2.2 ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยรวมตกอยูในภาวะ
ซบเซา ปริมาณอุปทานมีเกินกวาความตองการอยูมาก ผูประกอบการหลายรายตองประสบกับภาวะขาดทุน 
อยางไรก็ดี ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มมีแนวโนมท่ีดีขึ้น ความตองการของ
ผูบริโภคขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนผลใหเกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรพัย อันจะเห็นไดจากยอด
จดทะเบียนที่อยูอาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันในสวนของอาคารสํ านักงาน ธุรกิจคาปลีกและโรงงานอุต
สาหกรรม ก็มีอัตราการเชาพื้นที่ท่ีเพิ่มสูงขึ้น

ธรุกิจอาคารสํ านักงานใหเชาในป 2546 มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องจากป 2544 และ 
2545 โดยจากขอมูล ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ป 2546 จะเห็นไดวาอัตราการวางของพื้นที่อาคารสํ านักงานลดลง
จากสิ้นป 2545 จากรอยละ 24.5 มาอยูในระดับรอยละ 23.6 โดยมีอุปทานรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
ป 2546 ท้ังสิ้น 7.09 ลานตารางเมตร แบงเปนอาคารสํ านักงานในยาน CBD3 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 48 
และนอกเขต CBD คิดเปนอัตราสวนรอยละ 52

                                                          
3 CBD: Central Business District ศูนยกลางยานธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึง ถนนสีลม สาทร สุรวงศ เพลินจิต
พระรามที่ 4 วิทยุ สุขุมวิท และอโศก
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ตารางอุปทานและอัตราการวางของพื้นที่อาคารสํ านักงานในกรุงเทพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2546
(หนวย: ตารางเมตร)

เขตพื้นที่ อุปทานรวม พื้นที่วาง อัตราพื้นที่วาง (%)
CBD 3,392,147     844,595 24.9
นอกเขต CBD 3,693,402     827,598 22.4
รวม 7,085,549 1,672,193 23.6
ท่ีมา: CB Richard Ellis Research

ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ป 2546 ยังไมมีโครงการอาคารสํ านักงานเกิดขึ้นใหม อยางไรก็ดีภายในสิ้นป 
2547 คาดวาจะมีโครงการอาคารสํ านักงานสรางแลวเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 4 โครงการ ซึ่งจะทํ าใหมีพื้นที่อาคาร
ส ํานกังานเพิ่มขึ้นอีก 155,000 ตารางเมตร โดยประมาณ

ในสวนอุปสงคโดยรวมตอพื้นที่อาคารสํ านักงานยังมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในชวงปท่ีผานมา ทํ าใหภาคธุรกิจทั้งผูประกอบการเดิมที่ตองการขยายพื้นที่ และผู
ประกอบการรายใหมมีความตองการพื้นที่สํ านักงานเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปสงครวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2546 
เพิม่ขึ้นจากสิ้นป 2545 รอยละ 0.9 ท้ังนี้ คาดวาอุปสงคตอพื้นที่สํ านักงานจะมีแนวโนมสูงขึ้น โดยอุปสงค
สวนเพิ่มสุทธิท้ังป 2546 นาจะอยูท่ีระดับประมาณ 300,000 ตารางเมตร

อุปสงคและอุปทานตอพื้นที่อาคารสํ านักงานในกรุงเทพ

ท่ีมา: CB Richard Ellis Research
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ส ําหรบัแนวโนมภาวะการณธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชาในชวงป 2546–2547 นั้น คาดวาอุปสงค
ตอพื้นที่สํ านักงานนาจะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลใหผู
ประกอบการในภาคธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคธุรกิจ IT4 และธุรกิจเทรดดิ้ง มีความ
ตองการพื้นที่สํ านักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ อุปสงคท่ีสูงขึ้นจะมีท้ังในสวนของความ
ตองการขยายพื้นที่ และความตองการยายสถานที่จากอาคารเดิมไปสูอาคารใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการยาย
ไปสูอาคารสํ านักงานเกรด A ซึ่งตามความหมายของหนวยงานวิจัยของ CB Richard Ellis หมายถึงอาคารที่มี
ลักษณะสํ าคัญดังตอไปนี้

 พื้นที่ท่ีสามารถแบงสัดสวนไดงาย โดยไมมีสิ่งกีดขวางทางโครงสราง
 ระบบปรับอากาศที่มีระบบทํ าความเย็นสวนกลางที่สามารถปรับระดับได พรอมดวยระบบปรับอากาศ
แยกสวนที่สํ ารองไวใหบริการสํ าหรับระบบคอมพิวเตอรไดตลอด 24 ชั่วโมง

 ลิฟทโดยสารที่สะดวก รวดเร็ว และมีการแบงชั้นการใหบริการของลิฟทโดยสารออกเปนโซน ตามระดับ
ความสูงของอาคาร พรอมดวยลิฟทบริการ (Service Lift) แยกตางหากไวคอยใหบริการดวย

 พื้นที่ใชสอยสวนกลางที่มีการตกแตงอยางสวยงามและไดคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณโถงกลาง 
และทางเขาออกหลัก

 ความสูงจากพื้นถึงเพดานอยางนอย 2.6 เมตร
 มีการบริหารอาคารโดยทีมบริหารมืออาชีพ
 ท่ีจอดรถที่ไดสัดสวน เขาออกสะดวก

ส ําหรบัแนวโนมทางดานอุปทานนั้น คาดวานาจะมีการนํ าโครงการที่สรางคางไวซึ่งหยุดดํ าเนินการ
ไปเนื่องจากผูประกอบการหยุดดูแนวโนมของเศรษฐกิจในชวงที่ผานมามาสรางตอ เพื่อรองรับกับอุปสงคท่ี
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทํ าใหมีอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นอีกในชวง 2–3 ปขางหนา อยางไรก็ดีการขยายตัวของอุปสงค
ท่ีคอนขางสูงเมื่อเทียบกับการขยายตัวของอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปทานในเขต CBD ท่ีมีแนวโนมการ
ขยายตัวตํ่ า อันเปนผลจากขอจํ ากัดดานพื้นที่ นาจะเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการขยายตัวของการเชาพื้นที่
อาคารสํ านักงานขยายตัวในพื้นที่นอกเขต CBD สูงขึ้น ท้ังนี้แนวโนมการแขงขันในตลาดโดยทั่วไปยังอยูใน
เกณฑท่ีสูง

หากพิจารณาถึงคูแขงของอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 แลว นอกเหนือจากอาคารสํ านักงานที่อยูใน
ทํ าเลเดียวกันเชน อาคาร SCB Park Plaza และ อาคาร Sun Tower เปนตน ยังอาจรวมถึงอาคารสํ านักงานใน
เขต CBD อยางไรก็ตาม จากการที่อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนอาคารที่ทันสมัยที่สุด
แหงหนึ่งในประเทศไทย มีคุณลักษณะสอดคลองกับอาคารสํ านักงานเกรด A ตามความหมายของหนวยงาน
วจัิยดานอาคารสํ านักงาน เปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรม รวมทั้งยังไดนํ าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ 
ท้ังทางดานการสื่อสาร โทรคมนาคมและดานการประหยัดพลังงาน บริษัทจึงเชื่อมั่นในศักยภาพการแขงขัน
ของอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 วาจะสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจอาคารสํ านักงานได

ส ําหรับอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 ปจจุบัน ANET ให SOP เปนผูเชาหลักเพียงรายเดียว และมี
ผูเชาอาคารเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน จึงมิไดมีการแขงขันกับอาคารสํ านักงานอื่นโดยตรง

                                                          
4 IT: Information Technology เทคโนโลยีและสารสนเทศ
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1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจดัหาอาคารสํ านักงาน

- บริษัทไดกอสรางอาคารชินวัตร ทาวเวอร 3 บนที่ดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองและไดเริ่มตนเปด
ด ําเนินการอยางเปนทางการตั้งแตป 2543 เปนตนมา

- สวนอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 เปนกรรมสิทธิ์ของ ANET ซึ่งบริษัทไดเขาไปลงทุนในกองทุน
ดังกลาว

- ในอนาคตหากความตองการอาคารสํ านักงานมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทอาจจะสรรหา
อาคารสํ านักงานที่อยูในสถานะ NPAs ตั้งอยูในทํ าเลที่ดีและมีระบบโครงสรางที่สามารถปรับปรุงตอ
เติมได นํ ามาฟนฟูตอเติมใหเสร็จสมบูรณเพื่อใหรวดเร็วทันตอความตองการของตลาด

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อาคารชนิวตัรทาวเวอร 1 2 และ 3 มีระบบบํ าบัดนํ้ าเสียที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจเช็คคุณภาพนํ้ า

ภายหลงัจากผานระบบบํ าบัดเพื่อใหไดมาตรฐานที่กํ าหนดไว กอนที่จะถูกปลอยลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะ  เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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(2) ธุรกิจบานจัดสรร

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ปจจบุนับรษิัทมีการดํ าเนินการธุรกิจบานจัดสรรจํ านวน 2 โครงการ คือ โครงการบางกอก บูเลอวารด ดํ าเนินการโดย บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (SC) และโครงการบานชาลิสา ซึ่งดํ าเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท วี.แลนด พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด (VL)

รายละเอียดธุรกิจบานจัดสรร

โครงการ

เจาของ
กรรมสิทธิ์
และผู

ดํ าเนินการ

สถานที่ตั้ง
ขนาดที่ดิน

รายละเอียด
โครงการ

จํ านวน
ยูนิต

มูลคา
โครงการ

ราคา
ขาย

ระยะเวลา
กอสราง

จํ านวนยูนิต
และมูลคา
โครงการที่
เปดขายในป

2546

ความคืบหนา
การขาย

ณ 15 ตุลาคม
2546

ความคืบหนา
การกอสราง
ณ 15 ตุลาคม

2546

บางกอก
บูเลอวารด

SC ถนนนวมินทร-
วงแหวน-รามอินทรา
99-1-32.11 ไร*

บานเดี่ยว
8 ขนาด
16 แบบ

301 ยูนิต 2,260
ลานบาท

ยูนิตละ
5-15
ลาน
บาท

**มีนาคม
2546 –
กันยายน
2548

107 ยูนิต
786 ลาน
บาท

รอยละ 41 ของ
สวนที่เปดขายใน

ป 2546

รอยละ 61 ของ
สวนที่เปดขายใน

ป 2546

บานชาลิสา VL ถนนกรุงเทพกรีฑา
เขตสะพานสูง
8-0-47.5 ไร

ทาวนเฮาส
ขนาด 2-3
ชั้น
5 แบบ

81 ยูนิต 210
ลานบาท

ยูนิตละ
2-3
ลาน
บาท

***กุมภาพันธ
2546 –
กรกฎาคม
2547

68 ยูนิต
176 ลาน
บาท

รอยละ 72 ของ
สวนที่เปดขายใน

ป 2546

รอยละ 72 ของ
สวนที่เปดขายใน

ป 2546

หมายเหตุ
*ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีที่ดินโครงการบางกอก บูเลอวารด จํ านวน 74-1-24 ไร และตอมาในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและจะขยายโครงการเพิ่มเปน 
99-1-32.11ไร
** เปดตัวโครงการในเดือนกรกฎาคม 2546
*** เปดตัวโครงการในเดือนเมษายน 2546
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โครงการบางกอก บูเลอวารด

โครงการบางกอก บูเลอวารด ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 100 ไร ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยวที่มี
ใหเลือกทั้งสิ้น 8 ขนาด 16 แบบ มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 178-412 ตร.ม. จัดแบงพื้นที่ภายในโครงการเปน
กลุม (Cluster) เพิ่มความเปนสวนตัว ถนนสายหลักกวาง 18 เมตร พรอมตนไมรมรื่นตลอดทาง โครงการตั้ง
อยูบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกลหางสรรพสินคาแฟชั่นไอสแลนด บนถนนรามอินทรา มีถนนเขาสูโครง
การได 3 เสนทางหลัก คือ ถนนรามอินทรา ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก และถนนนวมินทร โดยแบง
บานตามลักษณะการกอสรางออกเปน

- บานพรอมอยู บริษัทจะดํ าเนินการสรางบานตามแบบและบนที่ดินแปลงที่บริษัทไดกํ าหนดไว
ภายหลังจากที่มีการกอสรางแลวประมาณรอยละ 30 หรือประมาณ 4 เดือน บริษัทจึงจะ
ด ําเนินการเปดขายและบริษัทจะดํ าเนินการกอสรางไปจนเสร็จซึ่งจะใชเวลาอีกประมาณ 4-6
เดอืน ท้ังนี้ หากลูกคามีความสนใจจองซื้อ ก็จะเขาทํ าสัญญาซื้อขายและทยอยชํ าระเงินดาวน
ประมาณรอยละ 10 ของราคาบานเปนระยะเวลาประมาณ 2-9 เดือนขึ้นกับความคืบหนาใน
การกอสราง ภายหลังจากกอสรางเสร็จ ลูกคาจะชํ าระเงินสวนที่เหลือใหกับบริษัท บริษัทก็จะ
ด ําเนินการโอนบานใหลูกคาพรอมทั้งรับรูเปนรายไดเมื่อมีการโอน

- บานสั่งสราง บริษัทจะดํ าเนินการสรางบานเมื่อมีลูกคาตกลงจองโครงการแลวเทานั้น โดย
ลูกคาสามารถเลือกแบบบานที่ตองการใหสราง 1 ใน 16 แบบตามที่บริษัทไดมีใหเลือก บน
ท่ีดินแปลงที่ลูกคาเลือกเอง ซึ่งภายหลังจากที่ลูกคาเขาทํ าสัญญาซื้อขายและทยอยชํ าระเงิน
ดาวนประมาณรอยละ 10 ของราคาบาน โดยจะแบงชํ าระเปน 10 งวด ระหวางนั้น บริษัทจะ
ด ําเนินการกอสรางบานซึ่งจะใชเวลาประมาณ 8-10 เดือนเชนกัน ภายหลังจากกอสรางเสร็จ 
ลูกคาจะชํ าระเงินสวนที่เหลือใหกับบริษัท บริษัทก็จะดํ าเนินการโอนบานใหลูกคาพรอมทั้งรับรู
เปนรายไดเมื่อมีโอนเชนเดียวกัน

ในระยะแรกโครงการบางกอก บูเลอวารด มีสัดสวนบานพรอมอยูประมาณรอยละ 60 สวนที่เหลือ
รอยละ 40 เปนบานสั่งสราง

นอกจากนี้โครงการยังมีการนํ าเทคโนโลยีทันสมัยมาผสานการกอสรางภายใต ihome concept อัน
ประกอบไปดวย

 Intelligent Network
เทคโนโลยีเครือขายอัจฉริยะ ดวยระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูง (ISDN) อินเตอรเน็ตความเร็ว 

128 kbps (Broadband Communication) ติดตั้งใหบานทุกหลัง พรอมทั้งระบบสื่อสารขอมูลความเร็วสูง 
ADSL Leased Line และ PSTN ท่ีจัดเตรียมไวใหเลือก

 Intelligent Design
เทคโนโลยีดีไซนใหโอกาสในการเลือกบานไดหลากหลายแบบ ท้ังแบบบานพรอมอยู (Complete-

before-Sale) หรือบานสั่งสราง (Built-to-Order) และยังสามารถปรับพื้นที่ใชสอยใหตอบสนองความ
ตองการของผูอยูอาศัยไดอีกดวย

 Intelligent Creation
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการกอสราง ดวยการใชวัสดุคุณภาพสูงในการกอสราง เชน กระจก

เขียวตัดแสง ฉนวนกันความรอน M-PE (Metalized Polyethylene) ใชในผนังสองชั้น (Insulated Sandwich 
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Wall) และใชเปนฉนวนกันความรอนใตหลังคา นอกจากนี้ยังออกแบบชอง Shaft โดยแยกระบบไฟฟาและ
โทรศัพทออกจากระบบสุขาภิบาล เพื่อสะดวกในการตอเติมในอนาคต

 Intelligent Safety
เทคโนโลยีแหงมาตรฐานความปลอดภัย มีระบบควบคุมการผานเขาออกพื้นที่ (Access Control) ท่ี

เชื่อมจาก Main Entrance ไปสู Cluster ตางๆ รวมถึงการติดตั้งกลอง CCTV ท่ัวโครงการ พรอมระบบ Home 
Automation ท่ีควบคุมการเปดปดไฟและสัญญาณกันขโมยเชื่อมตอกับระบบรักษาความปลอดภัยของ 
โครงการ

โครงการบานชาลิสา

โครงการบานชาลิสามีลักษณะเปนทาวนเฮาสสไตลยุโรป มีใหเลือก 5 แบบ แยกเปน 8 ยูนิตตอ 1 
กลุม (Cluster) จํ านวน 81 ยูนิต บนพื้นที่ประมาณ 8 ไร ออกแบบจัดวางผังโครงการใหมีสภาพแวดลอมที่
สมดุล พรอมประหยัดพลังงานดวยฉนวนกันความรอนใตหลังคามาตรฐานคุณภาพสูงใชวัสดุท่ีมีความหนาถึง 
10 มม. หนาบานมีสวนหยอมและจอดรถยนตได 2 คัน พื้นที่ดานหลังออกแบบเผื่อสํ าหรับการตอเติมครัว
ไทยในอนาคต พรอมดวยระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ เชน ถนนสายหลักขนาดกวาง 11 เมตรกวาง
กวามาตรฐานทั่วไป สวนพักผอนจํ านวน 2 แหงในโครงการพรอมเครื่องเลนเด็ก และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
2.2.1 ลักษณะการตลาด

 กลยุทธการแขงขัน
สํ าหรับโครงการบางกอก บูเลอวารด บริษัทนํ านวัตกรรมเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารโทร

คมนาคม การกอสราง การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยมาเปนจุดเดนของโครงการ นอกจากนี้ยังมี
จุดขายเพิ่มเติม คือ โครงการตั้งอยูในทํ าเลที่ดี มีการคมนาคมขนสงสะดวก มีพื้นที่สวนกลางและสวน
สาธารณะในโครงการ แบบบานใหเลือกหลากหลายและลูกคาสามารถเลือกไดไมวาจะเปนบานสรางเสร็จ
หรือบานสั่งสราง บานทุกหลังสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงไดอยางสะดวก

ในสวนโครงการบานชาลิสา นอกเหนือจากทํ าเลที่ตั้งท่ีดี มีการคมนาคมขนสงสะดวกแลว บริษัทยัง
คงเนนในดานการประหยัดพลังงาน การออกแบบใหความรูสึกโลงโปรงสบาย และความปลอดภัย รวมถึง 
การจัดวางผังโครงการใหมีสภาพแวดลอมที่สมดุล

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายสํ าหรับโครงการบางกอก บูเลอวารด เปนกลุมลูกคารายไดระดับ AB (รายได

ตอครัวเรือนประมาณ 80,000-150,000 บาทตอเดือน) เปนผูท่ีมีกํ าลังซื้อคอนขางสูง แบบบานหลาก
หลายสํ าหรับผูอยูอาศัยทุกประเภททั้งคนโสดไปจนถึงครอบครัวที่มีบุตรแลว เนื่องจากมีแบบบานหลายแบบ
และหลายขนาดนํ าเสนอใหเหมาะสมกับบุคคลทุกกลุม นอกจากนี้กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคือบุคคลที่
ใสใจในคุณภาพชีวิตตองการสถานที่ออกกํ าลังกาย และมีความตองการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในชีวิต
ประจ ําวัน
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กลุมลูกคาเปาหมายสํ าหรับบานชาลิสา คือ กลุมลูกคารายไดระดับ BC (รายไดตอครัวเรือน
ประมาณ 35,000-80,000 บาทตอเดือน) คูแตงงานใหมท่ีกํ าลังสรางครอบครัว คนรุนใหมท่ีไมตองการ
ความยุงยากในการดูแลรักษาอยางบานเดี่ยว

 การจ ําหนายและชองทางการจํ าหนาย
บริษัทไดวางกลยุทธชองทางการจัดจํ าหนายดังนี้

1. จัดตั้งทีมขายที่มีประสบการณในการขายและมีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยี มีการอบรมใหความ
รูเพื่อใหทีมขายมีประสิทธิภาพและใหบริการลูกคาไดเปนอยางดี โดยจัดตั้งสํ านักงานขายอยูท่ีโครงการ
และสํ านักงานใหญของบริษัท

2. เพิ่มชองทางจัดจํ าหนายโดยจัดกิจกรรม
- Road Show ตามหางสรรพสินคา อาคารสํ านักงาน
- ออกงานนิทรรศการที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
- จัดท ํากิจกรรม Direct Marketing โดยสงจดหมายไปตามฐานขอมูลกลุมลูกคาเปาหมายที่ไดจัดเก็บ 

ท้ังนอกสถานที่และในสํ านักงานขาย
3. สรางการรับรูในตัวสินคาและภาพลักษณท่ีดีของโครงการไปยังกลุมเปาหมาย โดยโฆษณาประชาสัมพันธ 

ผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา และ Website

2.2.2 ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

สถานการณตลาดบานและที่อยูอาศัยในชวงครึ่งปแรกของป 2546 มีการขยายตัวตอเนื่องจากป 
2545 อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้น สงผลใหประชาชนมีกํ าลังซื้อและความเชื่อมั่นใน
การใชจายสูงขึ้น อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการซื้อที่อยู อาศัยของประชาชน ท้ังการลดคา 
ธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนจํ านอง และโครงการกระตุนความตองการซื้อที่อยูอาศัย 
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับตํ่ า

ตารางการจดทะเบียนเพิ่มข้ึนของที่อยูอาศัย
(หนวย: ยูนิต)

ประเภท 2543 2544 2545
ไตรมาส 1

2546
บานเดี่ยว 23,128 24,041 24,973 6,562

จัดสรร 6,489 5,802 8,604 2,316
สรางเอง 16,639 18,239 16,369 4,246

บานแฝด 539 227 80 30
จัดสรร 173 113 36 7
สรางเอง 366 114 44 23

บานแถวและอาคารพาณิชย 2,728 5,062 7,008 1,952
จัดสรร 1,669 3,785 5,728 1,676
สรางเอง 1,059 1,277 1,280 276

แฟลตและอาคารชุด 5,633 4,693 1,971 220
ท่ีมา : สํ านักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลและสํ านักงานจังหวัดในปริมณฑล
รวบรวมโดย : สวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห



บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 23

สํ าหรับปจจัยดานอุปทานที่อยูอาศัย ผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเริ่มมีการเปดโครงการ
ท่ีอยูอาศัยมากขึ้น โดยเห็นไดจากขอมูลในไตรมาสแรกของป 2546 มีท่ีอยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
นครปฐม) จํ านวนทั้งสิ้น 8,764 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2545 รอยละ 4.9 ซึ่งเมื่อแยกตาม
ประเภทที่อยูอาศัยแลวพบวา บานเดี่ยวมีจํ านวนมากที่สุดถึงรอยละ 75 รองลงมาเปนทาวนเฮาสและอาคาร
พาณิชย รอยละ 22

ในไตรมาสแรกของป 2546 พบวามีโครงการเปดตัวใหมมีจํ านวน 7,374 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากชวง
เดยีวกันของปกอนรอยละ 304.7 ในจํ านวนนี้ เปนบานเดี่ยวมากถึงรอยละ 59.9 เปนทาวนเฮาส รอยละ 
33.6 จํ านวนที่อยูอาศัยซึ่งเปดตัวใหมรอยละ 37.9 เปดขายในระดับราคามากกวา 3,000,000 บาท

ตารางที่อยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(หนวย: ยูนิต)

ประเภท 2543 2544 2545
ไตรมาส 1

2546
บานเดี่ยว 1,631 2,107 4,176 4,417
ทาวนเฮาส 1,399 2,591 4,185 2,479
อาคารชุด 0 1,070 3,733 324
อ่ืนๆ 10 389 1,093 154
รวม 3,040 6,157 13,187 7,374
ท่ีมา: การเคหะแหงชาติ
รวบรวมโดย: สวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห

นอกจากนี้ สถาบันการเงินตางๆ ไดมีการนํ าทรัพยท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPAs) ออกมาจํ าหนาย
มากขึ้น ทํ าใหประชาชนที่มีความตองการที่อยูอาศัยมีทางเลือกสํ าหรับการซื้อที่อยูอาศัยไดมากและหลาก
หลายขึ้น

จากขอมูลอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา
ความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคและความตองการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยของผูประกอบการตางมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น โดยแนวโนมในอนาคตผูบริโภคยังมีความตองการที่อยูอาศัยสูง ซึ่งสวนใหญจะเปนความ
ตองการในบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ท้ังนี้คาดวาโดยรวมทั้งป 2546 ธุรกิจที่อยูอาศัยจะยังคงขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สํ าคัญ คือ

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ทํ าใหประชาชนมีกํ าลังซื้อและความมั่นใจในการใชจายสูงขึ้น
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยอยูในระดับตํ่ า สงผลใหผูกูมีความสามารถในการผอนชํ าระสูงขึ้น 
ประกอบกับการที่สถาบันการเงินมีสภาพคลองสวนเกินเปนจํ านวนมาก และการแขงขันดานสินเชื่อเพื่อที่
อยูอาศัยของสถาบันการเงิน ชวยใหผูมีความตองการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสามารถขอสินเชื่อไดงาย 
ในวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นอีกดวย

 โครงสรางและขนาดของครอบครัวที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวในสังคมเมือง ท่ีมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขนาดใหญ มาสูการมีครอบครัวขนาดเล็กลง ซึ่งเปนผลทํ าใหความตองการที่
อยูอาศัยของประชาชนสูงขึ้น
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ส ําหรบัภาวะการแขงขันในธุรกิจบานจัดสรร แมวาจะมีการเปดตัวโครงการใหมจํ านวนมาก แตจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับปจจัยสนับสนุนขางตน ทํ าใหประชาชนมีกํ าลังและมีความ
ตองการที่อยูอาศัยสูงขึ้น ทํ าใหยังมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอีกมาก ท้ังนี้หากพิจารณาถึงศักยภาพใน
การแขงขันของบริษัทในธุรกิจบานจัดสรร แมวาจะมีคูแขงท่ีพัฒนาโครงการที่มีกลุมลูกคาเปาหมายและราคา
ใกลเคียงกับของบริษัทหลายราย รวมทั้งมีโครงการที่มีทํ าเลที่ตั้งใกลเคียงกับโครงการของบริษัท แตจากการ
วางตํ าแหนงสินคาที่แตกตางจากคูแขงประกอบกับกลยุทธทางดานการตลาดที่บริษัทเลือกใชในการแขงขัน 
จะพบวาบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันที่ดี สามารถแขงขันกับคูแขงในอุตสาหกรรมได จากปจจัยสนับสนุน
ดังตอไปนี้

 บริษัทเลือกกลุมลูกคาเปาหมายที่ความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานและทาวนเฮาส ซึ่งลูกคากลุม 
เปาหมายดังกลาวมีรายไดครอบครัวคอนขางสูง

 การเลือกที่ตั้งโครงการ โดยโครงการจะตั้งอยูในทํ าเลที่มีการคมนาคมสะดวก และอยูใกลแหลงชุมชน
 การนํ านวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการสื่อสาร โทรคมนาคม การประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยี
ดานความปลอดภัย มาเปนจุดเดนของโครงการ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะการใชชีวิตสมัยใหมท่ีตองการ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และแนวความคิดดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจัดหาที่ดินและการจัดหา Supplier

โครงการบางกอก บูเลอวารด และโครงการบานชาลิสา เปนโครงการที่บริษัทและบริษัทยอยเปนเจา
ของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอง โดยที่ดินของโครงการบางกอก บูเลอวารด บริษัทไดซื้อมาจากบริษัทในกลุมที่เกี่ยว
ของ โดยคํ านึงถึงศักยภาพ และไดกํ าหนดรูปแบบโครงการใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด ในการจัด
หาที่ดินเพื่อนํ ามาพัฒนาโครงการนั้น บริษัทใหความสํ าคัญเปนอยางสูงเนื่องจากเปนปจจัยหลักในการแขงขัน 
ท้ังในเรื่องตนทุนและทํ าเลที่ตั้ง อยางไรก็ตามบริษัทไมมีนโยบายในการซื้อที่ดินสะสมไวเพื่อรอการพัฒนา 
บริษัทมีทีมวิจัยในการสํ ารวจสภาวะตลาดและการแขงขัน รวมทั้งพฤติกรรมผูบริโภค จากนั้นจะทํ าการ
ประมวลผลการศึกษาเพื่อนํ ามากํ าหนดรูปแบบ ทํ าเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเปนไป
ไดของโครงการ จากนั้นจึงจะดํ าเนินการเจรจาซื้อที่ดิน โดยในการจัดซื้อที่ดินของบริษัทนั้นบริษัทอาจติดตอ
ผานนายหนา ผานเจาของที่ดินเอง หรือเจรจาซื้อจากบริษัทในกลุมที่เกี่ยวของ ในราคาที่เปรียบเทียบกับ
ตลาดหรือราคาประเมินที่เหมาะสม

สํ าหรับการกอสรางโครงการ บริษัทไดมีการเจรจาตอรองผูผลิตวัสดุกอสรางเพื่อใหไดสินคาที่มี 
คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเปนผูจัดซื้อวัสดุกอสรางเองบางประเภท เชน เสาเข็ม สุขภัณฑ 
เฟอรนิเจอร และระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งในบานทุกหลัง ท้ังนี้นอกจากจะสามารถรักษาคุณภาพ
ของสินคาแลว ยังทํ าใหสามารถควบคุมตนทุนการกอสรางไดอีกดวย โดยบริษัทไมมีการพึ่งพาผูผลิตวัสดุ
กอสรางรายไดรายหนึ่งเปนพิเศษ รวมถึง วัสดุคุณภาพสูงท่ีใชในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและระบบ
สื่อสารดิจิตอลความเร็วสูง ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาไดจากผูผลิตวัสดุกอสรางหลายราย สวนการคัดเลือกผู 
รับเหมานั้น บริษัทมีทีมวิศวกรและทีมงานที่ทํ าหนาที่คัดเลือกผูรับเหมาที่มีคุณภาพ มีประสบการณและมี
เครดติทางการคาที่ดี โดยไดมีการกํ าหนดมาตรฐานในการทํ างานและตารางการตรวจรับงานที่ชัดเจน
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 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
ในขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจบานจัดสรรนั้น บริษัทใหความสํ าคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอนโดย

อาจอธิบายไดโดยสังเขปดังนี้ กอนการกํ าหนดโครงการพัฒนาบานจัดสรรใดๆ บริษัทจะมีการสํ ารวจทํ าเล
และวิเคราะหขอมูล ซึง่จะทํ าการสํ ารวจโดยทีมวิจัยของบริษัท เพื่อศึกษาความตองการ รูปแบบพฤติกรรม
ของผูบริโภค เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด และวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน โดย
ในการวิเคราะหนั้นจะเปนการทํ างานรวมกันระหวางทีมวิจัย ทีมงานดานการตลาด วิศวกรโครงการ และฝาย
บริหาร โดยจะผสมผสานและผนวกรูปแบบโครงการซึ่งจะเปนจุดขายและเปนความไดเปรียบในเชิงการ 
แขงขันเขาไปดวย เชน เทคโนโลยีการกอสรางประเภทประหยัดพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ความปลอดภัย เปนตน นอกจากนั้นบริษัทยังใหความสํ าคัญกับการบริหารงานกอสราง ซึ่งรวมถึงการ 
คัดเลือกผูรับเหมาที่มีความชํ านาญ มีประสบการณและมีเครดิตความนาเชื่อถือที่ดี ประกอบกับบริหาร 
จัดการการจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ดี และระบบควบคุมมาตรฐานและการสงมอบงาน เพื่อใหสามารถสงมอบ
งานไดตามกํ าหนดดวยคุณภาพที่เปนมาตรฐาน

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในโครงการตาง ๆ ของบริษัท บริษัทไดจัดใหมีระบบบํ าบัดนํ้ าเสียสํ าหรับบานแตละหลังและระบบ

บํ าบัดนํ้ าเสียสวนกลาง เพื่อมิใหสงผลกระทบตอแหลงนํ้ าสาธารณะ รวมทั้งไดมีการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคที่เหมาะสมเพื่อมิใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ

โครงการบางกอก บูเลอวารด คาดวาจะสามารถทยอยสงมอบบานใหแกลูกคาไดตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2546 เปนตนไป สวนโครงการบานชาลิสา คาดวาจะสามารถทยอยสงมอบบานใหแกลูกคาได 
ตั้งแตเดือนกันยายน 2546

(3) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ปจจุบันบริษัทมีโครงการหองชุดพักอาศัยพรอมตกแตงจํ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ

เจาของ
กรรมสิทธิ์
และผู

ดํ าเนินการ

สถานที่ตั้ง/
ขนาดที่ดิน

จํ านวน
ยูนิต

มูลคา
โครงการ

ราคาขาย

ความคืบหนา
การขาย

ณ 15 ตุลาคม
2546

ความคืบหนา
การโอน

ณ 15 ตุลาคม
2546

รอยัล ปารค 3
คอนโดมิเนียม

SC ซอยอารีย
พหลโยธิน
0-3-9 ไร

65 ยูนิต 140
ลานบาท

1.5-3.2
ลานบาท

รอยละ 77 รอยละ 32

หมายเหตุ เปดตัวโครงการในเดือนมิถุนายน 2546
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อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) สูง 8 ชั้น มีลักษณะเปนหองนอนในตัว (Studio) จนกระทั่งถึง
ขนาด 3 หองนอน พรอมสํ าหรับการพักอาศัยดวยการตกแตงหองนํ้ า ชุดครัว ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร
ขอมูลความเร็วสูง (ISDN) อินเตอรเน็ตความเร็ว 128 kbpn (Broadband Communication) นอกจากนี้ยังมี
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงและ Keycard Access

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 ลักษณะการตลาด

 กลยุทธการแขงขัน
บรษัิทไดทํ าการศึกษาอุปทานของอาคารชุดพักอาศัย ในยานพหลโยธิน ท่ีใกลสถานีรถไฟฟา BTS

และพบวามีการขาดแคลนอาคารชุดพักอาศัยที่มีขนาดหองนอนในตัว (Studio) ถึง 1 หองนอนในบริเวณนี้ 
ดังนั้นอาคารชุดพักอาศัยรอยัล ปารค 3 คอนโดมิเนียม จึงเปนอาคารแหงหนึ่งท่ีอยูใจกลางเมืองหางจาก BTS
เพียง 300 เมตร การเดินทางสะดวกและเชื่อมตอถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธิ์ และถนนพระราม 6 มี
ขนาดหองใหเลือกตั้งแต 38-163 ตารางเมตร ตามความตองการของลูกคา ซึ่งเปนจุดขายสํ าคัญและยังชู
ประเด็นคนรุนใหม โดยนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกในโครงการอีกดวย

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาเปาหมายแบงออกเปน 2 ประเภท ผูท่ีตองการหองชุดพักอาศัยสํ าหรับเปน (1) บานหลังแรก 

สํ าหรับคนโสดที่ตองการที่พักอาศัยที่สะดวกสบายไมยุงยากในการดูแลรักษาอยางบานเดี่ยว หรือคูแตงงาน
ใหมท่ียังไมมีรายไดสูงพอสํ าหรับการซื้อบานเดี่ยว (2) บานหลังท่ีสอง สํ าหรับครอบครัวที่มีบานอยูชานเมือง 
แตทํ างานในใจกลางเมือง จึงตองการที่พักอาศัยที่สะดวกตอการเดินทางไปทํ างาน

 การจ ําหนายและชองทางการจํ าหนาย
ทีมงานขายของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในดานการขายและใหขอมูลผานทาง www.scasset.com 

นอกจากนี้ยังใชชองทางการจํ าหนายทางอื่นๆ เชน การขายตรงไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย (Direct 
Marketing) แผนพับ สื่อโฆษณาริมทางดวนและบนสถานีรถไฟฟา BTS และมีพนักงานขายประจํ าอยูท่ี 
โครงการ

3.2.2 ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมโดยรวมปรับตัวดีขึ้น โดยอุปสงคมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจากป 2544 
และ 2545 อุปสงคท่ีเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากทั้งความตองการที่อยูอาศัย และความตองการดานการลงทุนที่
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งลวนมีปจจัยมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ความมั่นใจในการซื้อและกํ าลังซื้อ
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยอยูในระดับตํ่ า ท้ังนี้ ความตองการคอนโดมิเนียม
เพื่อการอยูอาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากความตองการที่พักยานใจกลางเมืองที่มีการคมนาคม
สะดวก ของนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ท่ีตองการความสะดวกในการเดินทางจากที่พักไปยังท่ี
ทํ างานที่สวนมากอยูในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

ขอมูลจากการสํ ารวจของหนวยงานวิจัย CB Richard Ellis เปดเผยวา แนวโนมความตองการคอนโด
มิเนียมประเภท Freehold ยานใจกลางเมืองมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของป 2546 
อัตราวางของคอนโดมิเนียมประเภท Freehold ลดลงเหลือเพียงรอยละ 19 เปรียบเทียบกับอัตราวางรอยละ 
25.8 ณ ไตรมาสเดียวกันของป 2545
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ในดานอุปทานของคอนโดมิเนียมในเขตตัวเมืองกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดย ณ 
สิ้นไตรมาสแรกของป 2546 มีคอนโดมิเนียมประเภท Freehold จํ านวนทั้งสิ้น 33,476 ยูนติ เพิ่มขึ้น 1,396 
ยูนิต จากชวงเดียวกันของปกอน ท้ังนี้ ยังมีโครงการที่กํ าลังกอสรางอีก 10 โครงการ ซึ่งคาดวาจะทํ าใหมี
ปริมาณคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอีก 1,027 ยูนิต ภายในป 2547
ตารางอัตราวางของคอนโดมิเนียมประเภท Freehold ในเขตตัวเมืองกรุงเทพ
(หนวย: ยูนิต)

 ป อุปทาน อุปสงค อัตราวาง (%)
2541 31,036 18,010 42.0
2542 30,942 19,102 38.3
2543 30,943 20,921 32.4
2544 31,788 23,338 26.6

ไตรมาส 1 ป 2545 32,080 23,808 25.8
ไตรมาส 2 ป 2545 32,359 24,296 24.9
ไตรมาส 3 ป 2545 32,570 24,955 23.4
ไตรมาส 4 ป 2545 33,406 26,907 19.5
ไตรมาส 1 ป 2546 33,476 27,107 19.0

 ท่ีมา: CB Richard Ellis Research

เปรียบเทียบอุปสงค-อุปทาน ของคอนโดมิเนียมประเภท Freehold ในเขตตัวเมืองกรุงเทพฯ

ท่ีมา: CB Richard Ellis Research

จากขอมูลข างตน จะเห็นไดว าความตองการคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัยในเขตตัวเมือง
กรงุเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ปริมาณคอนโดมิเนียมมีคอนขางจํ ากัด ทํ าใหมีโครงการ
สรางคอนโดมิเนียมใหมเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่สูงขึ้น

อยางไรก็ดี จากการวิจัยของหนวยงานวิจัย CB Richard Ellis พบวา ปจจุบันลูกคาที่มีความตองการ
ซื้อคอนโดมิเนียม จะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีเปนประเด็นสํ าหรับการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่อง
ของทํ าเลที่ตั้งโครงการ รูปแบบและสภาพแวดลอม ความปลอดภัย การบริหารโครงการโดยผูบริหารมืออาชีพ 
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รวมไปถึงสาธารณูปโภคและความสะดวกสบายในดานตางๆ ดังนั้นโครงการที่จะประสบความสํ าเร็จ จะตอง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน อีกทั้ง ยังตองมีกลยุทธทางดานการตลาดที่
สามารถสรางความแตกตางที่เปนจุดขายไดอีกดวย

เมื่อพิจารณาจากความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับจากการที่บริษัททํ าการศึกษา
พบวามีความขาดแคลนอาคารชุดพักอาศัยในยานพหลโยธิน แมวาจะมีโครงการของคูแขงในบริเวณใกลเคียง
กัน การแขงขันก็ไมรุนแรง และจากแนวโนมของการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของลูกคาที่ซับ
ซอนขึ้น ทํ าให บริษัทเชื่อมั่นวามีความสามารถและศักยภาพในการแขงขัน และตอบสนองความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดี โดยมีปจจัยสนับสนุนดังนี้

 ทํ าเลที่ตั้งของโครงการ อยูในเขตตัวเมือง ทามกลางสภาพแวดลอมที่มั่นคงและปลอดภัย และมีการ
คมนาคมที่สะดวก

 การบริหารโครงการโดยผูบริหารที่มีประสบการณ
 การน ําเทคโนโลยีดานการสื่อสารมาใช เพื่ออํ านวยความสะดวกแกผูพักอาศัยใหสามารถใชอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงได ซึ่งนับเปนกลยุทธทางการตลาดที่สรางความแตกตางใหกับบริษัทไดเปนอยางดีอีกทาง
หนึ่ง

 การใหความสํ าคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจัดหาอาคารชุดพักอาศัย

บริษัทจะจัดหาอาคารชุดพักอาศัยที่อยูในทํ าเลใจกลางเมือง มีการคมนาคมสะดวก มีเขตชุมชนที่มี
การขยายตัว โดยโครงการรอยัล ปารค 3 คอนโดมิเนียม นั้น บริษัทไดเขาไปฟนฟูโครงการซึ่งเปนลักษณะ
ทรัพยสินที่ยังไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Assets – NPAs) โดยนํ ามาพัฒนา ปรับปรุงและตกแตง
สถานที่ใหม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและแนวคอนเซ็ปตของบริษัท จากนั้นจึงนํ าออกขาย

ในการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยนั้น บริษัทยังคงเนนนโยบายไมซื้อที่ดิน
สะสมเพื่อพัฒนาโครงการ ทีมวิจัยของบริษัทจะเปนผูศึกษาและวิจัยความตองการของตลาด โดยเนนการ
พัฒนาโครงการในเขตชุมชน หรือเขตเมืองที่มีการขยายตัว มีการจราจรที่สะดวก มีระบบขนสงที่ทันสมัย ท้ังนี้
ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการชุดพักอาศัยนั้นบริษัทอาจพัฒนาบนที่ดินที่บริษัทมีอยู ติดตอผานนาย
หนา ผานเจาของที่ดินเอง เจรจาซื้อจากบริษัทในกลุมท่ีเกี่ยวของ หรือเจรจาซื้อที่ดินหรือโครงการที่อยูใน
ลักษณะทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายได

 การจัดหา Supplier
ในการกอสรางและตกแตงเพิ่มเติมอาคารชุดพักอาศัยนั้น บริษัทจะจัดหาวัสดุและผูรับเหมาใน

ลักษณะเดียวกับบานจัดสรร กลาวคือ บริษัทจะเปนผูจัดซื้อวัสดุกอสรางบางประเภทเอง เพื่อควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคา นอกจากนั้นจากการที่บริษัทมีขอไดเปรียบจากประสบการณการในการสรางและ
บริหารตึกสูง จึงมีทีมงานวิศวกรที่มีความชํ านาญ และมีพันธมิตรในธุรกิจโดยเฉพาะในวงการรับเหมากอ
สรางเปนจํ านวนมาก ซึ่งทํ าใหสามารถควบคุมมาตรฐานและระยะเวลาการกอสรางใหเปนไปตามที่ตองการ
ได
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 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
เปนไปในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจบานจัดสรร

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โครงการรอยัล ปารค 3 มรีะบบบํ าบัดนํ้ าเสียที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจเช็คคุณภาพนํ้ าภายหลังจาก

ผานระบบบํ าบัดเพื่อใหไดมาตรฐานที่กํ าหนดไว กอนที่จะถูกปลอยลงสูแหลงนํ้ าสาธารณะ เพื่อไมใหสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
โครงการรอยัล ปารค 3 คอนโดมิเนียม คาดวาจะสามารถเริ่มทยอยโอนไดตั้งแตเดือนกันยายน 

2546 เปนตนไป
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(4) ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ด ําเนินการภายใตบริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด โดยใหบริการเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ ซึ่ง
เปนอาคารที่บริษัทสรางขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม หรือ อุปกรณทางดานวิศวกรรมตางๆ 
เชน อาคารชุมสาย/Maintenance Center ท่ีดนิส ําหรบัติดตั้งเครื่องกํ าเนิดไฟฟาสํ ารองและเสาเพื่อรับสงคลื่น
สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน โดยปจจุบันบริษัทใหเชากับบริษัทที่เกี่ยวของเพียงรายเดียว

สรปุสาระสํ าคัญของสัญญาเชาสถานที่และสัญญาบริการของที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ
วัตถุประสงค : - เพื่อใชเปนที่ตั้งอาคารชุมสาย (Mobile Switching Center)/Maintenance

Center
- เพือ่ใชเปนที่ตั้งสํ านักงานสาขาสํ าหรับใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
- เพื่อใชเปนสถานที่สํ าหรับติดตั้งอุปกรณเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ก ําหนดเวลาเชา : มกี ําหนดเวลา 1-10 ป เมื่อครบกํ าหนด บริษัทจะพิจารณาใหผูเชาไดเชาตอ
ไปอีก ภายใตขอกํ าหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงกัน โดยบริษัทจะปรับเพิ่มอัตรา
คาเชาและบริการเกินกวารอยละ 25 ของอัตราคาเชาสุดทายมิได

อัตราคาเชา : คิดคาเชาและบริการเปนรายเดือน โดยผูเชาตองวางเงินประกันการเชาเปน
เงินเทากับคาเชาและบริการ 3 เดือน

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

ธุรกิจนี้คอนขางจะเปนผลิตภัณฑเฉพาะดานกลาวคือ อาคารเทคนิคพิเศษจะถูกออกแบบและสราง
ขึ้นในรูปแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Model) ตามขอกํ าหนดและความตองการใชงานของลูกคา เพื่อติดตั้ง
อุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณทางดานวิศวกรรมตางๆ เชน ตองมีทํ าเลที่ตั้งในพื้นที่ท่ีไดกํ าหนดไว มีโครง
สรางที่สามารถรองรับอุปกรณโทรคมนาคมที่มีนํ้ าหนักมากได มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม มีการออก
แบบทางเขาออกของสายไฟฟาและสายสัญญาณตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เปนตน ดงันัน้ การดํ าเนินการจะตอง
คํ านึงถึงโครงสรางอาคาร รูปแบบ ความปลอดภัย ความคลองตัวในการขยายหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจะมี
บคุลากรทั้งดานวิศวกรโครงสราง สถาปนิก ท่ีมีประสบการณความชํ านาญเปนผูดํ าเนินการ ปจจุบันบริษัทได
ใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษที่บริษัทสรางขึ้นจํ านวน 107 แหง ซึ่งครอบคลุมอยูในทุกๆ ภาคของ
ประเทศ

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจัดหาที่ดินและการจัดหา Supplier

บริษัทจัดหาที่ดินโดยการเจรจาซื้อที่ดินจากเจาของที่ดิน โดยใหพนักงานของบริษัทออกไปติดตอเอง 
หรือมีการเจรจาซื้อที่ดินผานนายหนา ท้ังนี้ในสวนทํ าเลที่ตั้งเพื่อสรางอาคารเทคนิคพิเศษ ลูกคาจะเปนผู
กํ าหนดหลังจากที่ไดทํ าการสํ ารวจพื้นที่ สวนผูรับเหมาที่รับดํ าเนินการในการกอสรางจะเปนผูรับเหมาที่เคย
ผานงานกอสรางลักษณะนี้มากอน รวมถึงผลการดํ าเนินงานที่เชื่อถือไดและผานการคัดเลือกจากบริษัท
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(5) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน

5.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

การใหบริการที่ปรึกษาและบริหารงานของบริษัทแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
1. การใหบริการที่ปรึกษาและการจัดการ – ดานการบริหาร เชน การบริหารอาคาร บริหารโครงการ

บริหารจัดการ เปนตน
2. การใหบริการที่ปรึกษาและการจัดการ - ดานเทคนิควิศวกรรม เชน การออกแบบ ควบคุม บํ ารุงรักษา

ระบบงานวิศวกรรม รวมถึงงานบํ ารุงรักษาอาคารเทคนิคพิเศษ
3. การใหบริการที่ปรึกษาและการจัดการ - สวนงานสนับสนุน เชน งานดานบัญชีการเงิน จัดซื้อ ทรัพยากร

บุคคล กฎหมาย และระบบสารสนเทศ เปนตน

โดยในรูปแบบการใหบริการนั้นมีท้ังรูปแบบระยะสั้นหรือเปนงานเฉพาะกิจ เชน การซอมแซมปรับ
ปรุงอาคารครั้งใหญ การหาสถานที่เพื่อสรางอาคารเทคนิคพิเศษ การออกแบบควบคุมงาน งานวิศวกรโยธา 
เปนตน และงานในรูปแบบระยะยาว เชนการใหบริการเกี่ยวกับการบํ ารุงรักษาอาคารสถานที่ การใหบริการ
สวนงานสนับสนุน เปนตน

กอนการปรับโครงสรางองคกร บริษัทจะเปนผูใหบริการดานเทคนิควิศวกรรมแกบริษัทที่เกี่ยวของ 
เนื่องจากบริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคนิควิศวกรรม ในขณะที่บริษัท โอเอไอ แมนเนจเมนท 
จํ ากดั (OM) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ จะเปนผูใหบริการดานการบริหารและสวนงานสนับสนุน อยางไรก็ตาม 
ภายหลังจากมีการปรับโครงสรางองคกรและการจัดการในกลุมในเดือนมีนาคม 2546 ทํ าใหมีการโอนยายผู
บริหารและพนักงานบางสวนจาก OM เขามา และไดมีการโอนงานดานการบริหารและสวนงานสนับสนุนมา
ใหบริษัทเปนผูดํ าเนินการแทน โดยปจจุบัน OM ไมมีการใหบริการดานการบริหารและสวนงานสนับสนุนแก
บริษัทที่เกี่ยวของอีก ท้ังนี้ในการใหบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของนอกเหนือจากบริษัทยอยนั้น บริษัทจะให
บริการดานเทคนิควิศวกรรมและสวนงานสนับสนุนเปนหลัก เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวของมีกลุมผูบริหารงานที่
แยกจากกันจากบริษัท จึงไมมีการพึ่งพากันในดานการบริหารจัดการ

สํ าหรับนโยบายในอนาคตของบริษัท ในธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานนั้น บริษัทไมมีนโยบายที่จะ
โอนยายธุรกิจนี้แตอยางใด เนื่องจากในการปรับโครงสรางองคกร บริษัทมีวัตถุประสงคในการดํ าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยอยางครบวงจรอันรวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานนี้ดวย

5.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

ในปจจุบันบริษัทไดใหบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของเทานั้น จึงมิไดเปนการแขงขันในธุรกิจดานนี้กับ
บริษัทอ่ืนๆ
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