บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ “บริษัท ประสิทธิ์ปนเกลา จํากัด” โดยมีคุณประสิทธิ์
เสถียรภาพอยุทธ เปนผูกอตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2528 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคใน
การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมที่ดินเพื่อขาย โดยโครงการสวนใหญจะเปนโครงการ
อาคารพาณิชยและทาวนเฮาส ภายใตชื่อโครงการ “ประสิทธิ์นิเวศน” ในชวงตั้งแตป 2539 บริษัทฯ ไดมีการหยุดการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤติอสังหาริมทรัพยเกิดขึ้นในประเทศไทย และในป 2545 บริษัทฯ ไดเริ่ม
ดํ า เนิ น กิ จ การต อ โดยทายาทของคุ ณ ประสิ ท ธิ์ เสถี ย รภาพอยุ ท ธ ได แ ก คุ ณ อารี ศั ก ดิ์ เสถี ย รภาพอยุ ท ธ คุ ณ กุ ล พั ช รี
เสถียรภาพอยุทธ และคุณสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ ไดเขามาเปนผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อสานตอเจตนารมณของผูกอตั้ง
โดยจะมุงเนนโครงการลักษณะบานเดี่ยวและทาวนเฮาสเปนสําคัญ และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน “บริษัท ธนาสิริ บาน
และสวน จํากัด “ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ตอมาในป 2546 บริษัทฯ ไดเปดโครงการบานเดี่ยวโครงการแรกที่ถนน
รัตนาธิเบศร ภายใตชื่อโครงการ “บานธนาสิริ รัตนาธิเบศร” จํานวน 112 ยูนิต พื้นที่ 28 – 3 - 74.7 ไร มูลคาโครงการ รวม
595 ลานบาท และไดเปดโครงการใหมเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ โดยโครงการสวนใหญของบริษัทฯ จะอยูในบริเวณ
จังหวัดนนทบุรี ยานบางบัวทอง รัตนาธิเบศร ถนนราชพฤกษ เปนตน
ตอมาในป 2551 กลุมผูถือหุนไดปรับโครงสรางหุนภายในกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งหมด 5 บริษัท ไดแก
1) บริษัท ธนาสิริ บานและสวน จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท ประสิทธิ์ปนเกลา จํากัด )
2) บริษัท พรประสิทธิ์การเคหะ จํากัด
3) บริษัท พรประสิทธิ์ปนเกลา จํากัด
4) บริษัท ประสิทธิ์นิเวศนการเคหะ จํากัด และ
5) บริษัท ธนาสิริ พรอพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“TPD”) (เดิมชื่อ บริษัท กมลา แมนชั่น จํากัด)
โดยทั้ง 5 แหงประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเหมือนกัน แตเนื่องจากกลุมผูถือหุนมีความประสงคจะนํา
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย”) จึงไดทําการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหเกิด
ความชัดเจนและไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยดําเนินการปดบริษัท 3 แหง ไดแก บริษัท พรประสิทธิ์การ
เคหะ จํากัด บริษัท พรประสิทธิ์ปนเกลา จํากัด และบริษัท ประสิทธิ์นิเวศนการเคหะ จํากัด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการชําระ
บัญชีเลิกกิจการ และไดดําเนินการใหบริษัทฯ เขาไปซื้อหุน TPD ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 50 ลานบาท
ในสัดสวนรอยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวทั้งหมด ปจจุบัน TPD ดําเนินพัฒนาอสังหาริมทรัพยในจังหวัด
ภูเก็ต
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท ธนาสิริ
กรุป จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 255 ลานบาท เปนทุนชําระแลวจํานวน 200
ลานบาท บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญโดยสามารถสรุปไดดังนี้
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พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ 2528

เริ่มกอตั้งบริษัทภายใต ชื่อ “บริษัท ประสิทธิ์ปนเกลา จํากัด” โดยมีคุณประสิทธิ์ เสถียรภาพอยุทธ
เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม ต น จํ า นวน 50 ล า นบาท บริ ษั ท ฯ ได เ ป ด ขาย
โครงการอาคารพาณิชย และทาวนเฮาส รวมกวา 10 โครงการ ไดแก ปนเกลาวิลเลจ ประสิทธิ์
นิเวศน 1 – 10 และเพชรเกษม 1
TPD ไดเริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อ
การคาอสังหาริมทรัพย แตยังไมไดมีการพัฒนาโครงการใด ๆ จนกระทั่งป 2551
ทายาทกลุมตระกูลเสถียรภาพอยุทธเขามาบริหารและเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท ธนาสิริ บาน
และสวน จํากัด”
พั ฒ นาโครงการต อ เนื่ อ งโดยการเป ด ขายบ า นเดี่ ย วโครงการ “บ า นธนาสิ ริ รั ต นาธิ เ บศร ”
ถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี จํานวน 112 ยูนิต พื้นที่ 28 – 3 - 74.7 ไร มูลคาโครงการ 595
ลานบาท ซึ่งปดโครงการเรียบรอยแลวเมื่อป 2550
เปดขายทาวนเฮาส โครงการ “ไพรมเพลส รัตนาธิเบศร - บางใหญ” ถนนเลียบคลองบางไผ บาง
บัวทอง นนทบุรี จํานวน 223 ยูนิต พื้นที่ 17 – 2 – 22.8 ไร มูลคา 344 ลานบาท

มิถุนายน 2533
ธันวาคม 2545
พฤษภาคม 2546

กันยายน 2549
2550
พฤษภาคม
กันยายน
พฤศจิกายน
2551
มีนาคม

พฤษภาคม

พฤศจิกายน

เปดขายบานแฝด โครงการใหม 2 โครงการ คือ
 โครงการ “เดอะคลัสเตอร วิลล ราชพฤกษ” ถนนทาน้ํานนทบุรี-วัดโบสถดอนพรหม นนทบุรี
จํานวน 46 ยูนิต พื้นที่ 7 ไร มูลคา 128 ลานบาท และ
 โครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส รัตนาธิเบศร-บางใหญ” ซอยวัดไผเหลือง บางบัวทอง
นนทบุรี จํานวน 57 ยูนิต พื้นที่ 10 – 1 -11 ไรมูลคา 151 ลานบาท
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคาแลว ) เพื่อใชเปนเงิน ทุน
หมุนเวียนในการดําเนินการและ พัฒนาโครงการของบริษัทฯ
 เปดขายบานเดี่ยวโครงการ “ธนาสิริ ปนเกลา – ราชพฤกษ” ริมถนนราชพฤกษ นนทบุรี
จํานวน 136 ยูนิต พื้นที่ 25 – 0 – 39 ไร มูลคา 522 ลานบาท
 TPD เริ่มโครงการในจังหวัดภูเก็ตโดยเขาซื้อบานที่พัฒนายังไมแลวเสร็จบางสวนและที่ดิน
เปลาจากผูประกอบการรายอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดที่มาของการทํารายการ
แสดงในหนา 18 )
 เปดขายบานแฝดโครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส 2 รัตนาธิเบศร-บางใหญ” ถนนเลียบ
คลองบางไผ บางบัวทอง นนทบุรี จํานวน 84 ยูนิต พื้นที่ 14 – 1 - 60 ไร มูลคา 220
ลานบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2551 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 มีมติใหบริษัทฯ เขาซื้อ
หุนบริษัท TPD ทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ลานบาท ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจากกลุม
ตระกูลเสถียรภาพอยุทธ ในสัดสวนรอยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียน ตามมูลคาทางบัญชีโดยมี
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บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

เดือน / ป

เมษายน 2552

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
มูลคาเงินลงทุนรวมทั้งหมด 40.4 ลานบาท เพื่อเปนการปรับโครงสรางการถือหุนภายในกลุม
บริษัทสําหรับเตรียมความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเขาทํารายการเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2551
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติดังนี้
 ใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน “ บริษัท ธนาสิริ
กรุป จํากัด (มหาชน) “
 แปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท
 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลานบาท เปน 255 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 50 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชน และหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน
5 ล า นหุ น เพื่อ รองรับ การใช สิท ธิ ตามใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิที่ จ ะซื้อ หุน สามั ญ ของบริษั ท
จํานวนไมเกิน 5 ลานหนวย ที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย โดยจะเสนอขายพรอมกับการเสนอขายใหแกประชาชน

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัทฯ จะเปน
ผูพัฒนาโครงการและเปนเจาของโครงการเนนการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑลโดยเนนเฉพาะยานนนทบุรีและสําหรับ
TPD จะเนนโครงการในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว โดยโครงการของกลุมบริษัททุกโครงการอยูภายใตแนวความคิดที่วา
“การสรางครอบครัว สังคม ที่รมรื่น อบอุนใหแกลูกคาในทุกชวงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ” และใชชื่อโครงการภายใตแบรนด
หลัก 3 แบรนด ไดแก “ธนาสิริ” “ไพรม เพลส” และ “เดอะ คลัสเตอร วิลล” ซึ่งแตละชื่อจะมีลักษณะโครงการที่ตางกันเพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน
 แบรนด “ธนาสิริ” เปนโครงการบานเดี่ยว : เนนตลาดสําหรับผูมีรายไดคอนขางสูง


แบรนด “ไพรม เพลส” และ “เดอะ คลัสเตอร วิลล” เปนโครงการบานทาวเฮาส / บานแฝด :เนนตลาดสําหรับผูมี
รายไดปานกลาง

สําหรับโครงการของ TPD ในภูเก็ต จะใชชื่อแบรนดเหมือนบริษัทฯ โดยโครงการแรกเปนโครงการที่ TPD ซื้อตอมา
เปนโครงการบานเดี่ยวชั้นเดียวซึ่งเปนที่นิยมในจังหวัดภูเก็ต อยูภายใตแบรนด “ไพรม เพลส” เนนตลาดสําหรับผูมีรายได
ปานกลางถึงคอนขางสูง จับกลุมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ขณะนี้ TPD ไดซื้อที่ดินเพิ่มเติมโดยจะเปนผูพัฒนาและเปน
เจาของโครงการเอง
บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการในขนาดไมใหญมากนัก โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 7 - 20 ไร และอายุโครงการ
โดยเฉลี่ย 2 ป ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง และสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรางบานแบบกึ่งสั่งสราง ซึ่งในเฟสแรกจะมีการกอสรางบานสรางเสร็จกอนขาย
(Semi – pre-built) ประมาณรอยละ 60 – 70 และในเฟสตอ ๆ ไป จะเปนแบบตามยอดขาย (Pre-sale) การเปดขายไป
พรอม ๆ กับการกอสราง บริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกคาไดเห็นแบบบานและวัสดุกอสรางที่บริษัทฯ ใชจริงกอนการ
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ตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑและบริการ ตั้งแตการสํารวจศึกษาวิจัยเพื่อดูความ
ตองการของลูกคา การคัดเลือกทําเลที่ตั้งโครงการอยูในยานการคมนาคมสะดวกสบาย ใกลสิ่งอํานวยความสะดวกมี
เครือขายคมนาคมรองรับ การใชวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีบุคลากรที่มีประสบการณในการตรวจสอบงาน
คุณภาพ และมีบริการหลังการขายโดยใหความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยใหกับลูกคา
ภายหลังพัฒนาโครงการแลวเสร็จ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดออกแบบพื้นที่สวนกลางของแตละโครงการใหมีลักษณะโดดเดน
มีการจัดสรรใหพื้นที่มากกวาที่กฎหมายกําหนด เพื่อเพิ่มความรมรื่นใหแกผูอยูอาศัยในโครงการ
ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอยหนึ่งแหง คือ TPD เดิมชื่อ บริษัท กมลา แมนชั่น จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2533 ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100,000 บาท จํานวน 500 หุน มีวัตถุประสงคเพื่อการคา
อสังหาริมทรัพย ถือหุนทั้งหมดโดยตระกูลเสถียรภาพอยุทธ และเนื่องจากกลุมผูถือหุนมีความประสงคจะนําหุนสามัญของ
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจึงไดทําการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหเกิดความชัดเจนและไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จึงไดเขาซื้อหุน TPD เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 498 หุน เทียบเปนสัดสวน
รอยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวทั้งหมด ในราคาตามมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 รวมราคา
40.4 ลานบาท
2.3

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

โครงสรางรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยขายบานพรอม
ที่ดิน โดยใชงบเสมือนงบการเงินรวมในป 2549 จัดทําโดยผูบริหาร และงบการเงินรวมป 2550 2551 และงวด 9 เดือนป
2552 (ตรวจทาน) ซึ่งจัดทําโดยฝายบริหารและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต ตามลําดับ และเนื่องจาก TPD เพิ่ง
เริ่มรับรูรายไดป 2551 จากการขายบานในโครงการที่ซื้อตอมา ดังนั้นในป 2549 และ 2550 TPD จึงไมมีรายไดจากการขาย
ปรากฏ โครงสรางรายไดหลักของกลุมบริษัทในแตละปมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทรายได

ดําเนิน
การ
โดย

งบเสมือน
งบการเงินรวม
ป 2549
รายได

%

งบรวมป 2550

รายได

%

หนวย : ลานบาท
งบรวม
งบรวม
9 เดือน
9 เดือน
ป 2552
ป 2551

งบรวมป 2551

รายได

%

รายได

%

รายได

%

1)

รายไดจากการขาย
 บานเดี่ยว
 บานแฝด
 ทาวนเฮาส
 บานเดี่ยวชั้นเดียว
 บานแฝดชั้นเดียว
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอื่น2)
รวมรายได

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
TPD
TPD

121.3 98.5
121.3 98.5
1.8
1.5
123.1 100.0

74.2
7.6
142.2
223.9
5.83)
229.7

32.3
3.3
61.9
97.5
2.5
100.0

52.0 11.8
170.7 38.7
169.7 38.4
47.7 10.8
440.1 99.7
1.4
0.3
441.5 100.0

39.8 11.9
121.1 36.1
138.7 41.3
35.5 10.6
335.2 99.8
0.7
0.2
335.9 100.0

61.2
244.1
140.0
30.8
7.0
483.1
1.9
485.0

หมายเหตุ : 1) รับรูรายไดจากการขายบานและที่ดิน เมื่อโอนกรรมสิทธิ์
2) รายไดอื่นประกอบดวย ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองลูกคาในโครงการตาง ๆ
3) รายการพิเศษเปนรายไดสุทธิจากคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนจํานวน 5.3 ลานบาท

2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) มุงมั่นที่จะรวมสราง
ครอบครัวในสังคมที่รมรื่น และอบอุน และสรางความสุขใหกับลูกคาในทุกชวงเวลาของการอยูอาศัยในทุก ๆ โครงการของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดพันธกิจของบริษัทฯ ดังนี้
1. พัฒนาโครงการในทําเลที่มีศกั ยภาพ ในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงในสวนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
2. เนนการพัฒนาโครงการที่มีขนาดปานกลางเพื่อเสริมสรางความอบอุนและความเปนสวนตัว
3. ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑใหมๆ ใหมีรูปแบบที่ทันสมัย ครบทุกฟงกชั่นการใชสอยอยางลงตัว
รวมถึงการเลือกใชวัสดุที่ไดมาตรฐานสวยงามงายตอการบํารุงรักษาในอนาคต
4. เนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาโดยใหความสําคัญกับการสรางความคุมคาทางดานราคา, ทําเลที่ตั้งของ
โครงการ, การออกแบบผลิตภัณฑ, การใหบริการและภาพลักษณโครงการ
บริษัทฯมีความมุงมั่นในการสรางความมั่นคงและความอบอุนใหแกลูกคาโดยการสรางโครงการที่ตอบสนองถึง
การมีครอบครัวและสังคมที่รมรื่นและอบอุนใหแกลูกคาในทุกๆกลุม โดยมีผลิตภัณฑในรูปแบบทาวนเฮาส (Town House)
และบานแฝดเพื่อรองรับกลุมลูกคาที่เริ่มทํางานที่ตองการซื้อบานหลังแรก (First Home) และผลิตภัณฑในรูปแบบบานเดี่ยว
ในระดับราคาตางๆเพื่อรองรับกลุมลูกคาที่ขยายครอบครัว เพื่อทําใหความมุงมั่นดังกลาวประสบความสําเร็จไดนั้น บริษัท
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12.6
50.3
28.9
6.3
1.5
99.6
0.4
100.0
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เล็งเห็นถึงองคประกอบที่สําคัญ คือ การมีทีมงานที่เกงและมีความมุงมั่นอีกทั้งมีความเขาใจในธุรกิจ บริษัทไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของทีมงานเปนอันดับแรกโดยเชื่อวาทีมงานจะชวยสรางความพึงพอใจในสินคาและการใหบริการแก
ลูกคาของบริษัท นําไปสูรากฐานที่จะทําใหบริษัทเจริญเติบโตขึ้นและเปนที่ยอมรับทางธุรกิจสงผลไปถึงการสรางกําไร
และผลตอบแทนตอผูถือหุนตอไป
ทั้งนี้จากความมุงมั่นและองคประกอบที่มีนั้น บริษัทจําเปนที่จะตองนําพาองคกรและทีมงานใหมีบรรยากาศและ
แนวทางในการทํางาน คือ มีใจรักในการใหบริการอยางดีเลิศ, มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจเปนอยางดี อีกทั้ง
มุงเนนการสรางทีมงานและสนับสนุนการทํางานเปนทีม ซึ่งแนวทางทั้ง 3 ประการนี้จะทําใหทีมงานและองคกรมีการทํางาน
ที่ชัดเจนขึ้น
อยางไรก็ตาม เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางโดดเดนในธุรกิจที่มีการแขงขันสูงนั้น บริษัทฯ จึงกําหนด
กรอบกลยุทธ 5 ประการ คือ
1. กอสรางบานที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น เพื่อใหสินคาและการใหบริการสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาไดในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. พัฒนาผลิตภัณฑและทําวิจัยตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคาและการใหบริการของบริษัทมีการพัฒนา
และล้ําหนาคูแขงในตลาด
3. ขยายโครงการอยางตอเนื่องโดยครอบคลุมกลุมลูกคาทุกๆกลุมตามเปาหมายของบริษัท เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในทุกชวงจังหวะของชีวิต
4. บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงโดยกําหนดใหขนาด
ของโครงการแตละโครงการมีขนาดไมใหญเกินไป
5. การบริหารจัดการชุมชนอยางเปนระบบและมีมาตรฐานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูสังคมที่อบอุน
และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาที่เขาอยูในโครงการ
ทั้งนี้นอกเหนือจากกลยุทธที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนั้นสิ่งสําคัญที่สงเสริมใหทีมงานสามารถทํางานรวมกันได
อยางราบรื่นและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสงผลใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองมีวัฒนธรรมองคกรโดยบริษัท
ฯ ไดสราง วัฒนธรรมธนาสิริ (T-Smile) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
T - ธนาสิริ ซึ่งมุงมั่นที่จะสรางครอบครัวและสังคมที่รมรื่น อบอุน แกลูกคาในทุกชวงจังหวะชีวิตที่ธนาสิริ
S - Spirit of Ownership คือ ความเปนเจาของ ซึ่งเนนใหทุกคนกลาตัดสินใจ และ รับผิดชอบในงานที่ดูแล
รับผิดชอบ
M – Mindset And Attitude คือ การที่มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแงดี คิดบวก และเปดใจกวางตอการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
I – Intelligence Professionalism คือ การทํางานแบบมืออาชีพ มีวินัย ใฝรู และมีคุณธรรม
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L- Leadership Team to Win คือ การทํางานเปนทีม มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน และมุงมั่นใหทีมงาน
ประสบความสําเร็จรวมกัน
E- Excellent Service คือ การใหบริการอยางเปนเลิศ ทั้งลูกคาภายนอกและภายใน
วัฒนธรรมองคกรดังกลาว ไดพิสูจนใหเห็นถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร ทําใหบริษัทฯ มีการเติบโต
อยางตอเนื่อง นําไปสูการเปนบริษัทมหาชนในปจจุบัน
สําหรับเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 ปขางหนา บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยที่มี
ความแตกตาง ในระดับราคาที่สามารถแขงขันได บนทําเลที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความตองการซื้อที่อยูอาศัยของ
กลุมเปาหมายของบริษัท ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดสวนใหญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในสวนภูมิภาคที่มี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และยังมีความตองการที่อยูอาศัยเปนของตนเองโดยการพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ จะเลือ กพัฒนาในทํา เลที่เหมาะสมและมีศักยภาพ ตามแนวสาธารณูปโภคที่ ดีใ หผลตอบแทนที่คุมคาและมี
โครงสรางการลงทุนที่เหมาะสม
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