บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3. 1 ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมที่ดินเพื่อขายประเภททาวนเฮาส บานแฝด และ
บานเดี่ยว โดยบริษัทฯ จะเปนผูพัฒนาโครงการและเปนเจาของโครงการ เนนการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล โดยบริษัทฯ
จะเนนทําเลยานจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบายและมีแผนขยายเครือขายคมนาคมในอนาคต ใน
การดําเนินงานในแตละโครงการ บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ โดยศึกษาวิจัยจาก
ความตองการของลูกคาเปนสําคัญ สวนงานกอสรางจะวาจางผูรับเหมาเพื่อดําเนินงานกอสรางที่อยูอาศัยทั้งโครงการ จํานวน
ผูรับเหมาขึ้นอยูกับขนาดของแตละโครงการ โดยบริษัทฯ จะมีวิศวกรและผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) ของบริษัทฯ เขา
ตรวจสอบดูแลงานกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบ ใหมีมาตรฐาน และใหตรงตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปนผูจัดหาวัสดุ
กอสรางหลักเองทั้งหมด เพื่อที่บริษัทฯ จะไดบริหารตนทุนงานกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการ
หลังการขายโดยใหความดูแลและรักษาสภาพชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยใหกับลูกคาภายหลังพัฒนาโครงการ แลว
เสร็จ รวมถึงการออกแบบพื้นที่สวนกลางของแตละโครงการใหมีลักษณะโดดเดน มีการจัดสรรใหพื้นที่มากกวาที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อเพิ่มความรมรื่นใหแกผูอยูอาศัยในโครงการ
บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการในขนาดไมใหญมากนัก โดยเฉลี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ 7 - 20 ไร และอายุโครงการโดย
เฉลี่ย 2 ป ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ และความเปนสวนตัวใหกับลูกคาผูอยู
อาศัย ในการเปดขายโครงการจะเปนลักษณะเปนแบบกึ่งสั่งสราง โดยเฟสแรกจะเปนบานสรางเสร็จกอนขาย โดยจะกอสราง
บานประมาณรอยละ 60-70 สวนเฟสตอๆ ไปจะเปนแบบตามยอดขาย (Pre - sale) โดยจะเปดขายไปพรอมๆ กับการกอสราง
โดยมีสัดสวนระหวางบานสรางกอนขายตอบานสั่งสรางของบริษัทฯ อยูที่ประมาณรอยละ 80 : 20 สําหรับการขายบริษัทฯ จะ
เรียกเก็บเงินจอง เงินทําสัญญา และเงินดาวนจากลูกคาประมาณรอยละ 5-10 ของราคาขาย ระยะเวลาผอนชําระเงินดาวน
ประมาณ 2-6 งวด ขึ้นอยูกับระยะการกอสรางบาน โดยทั่วไปบริษัทฯ จะใชระยะเวลากอสรางประมาณ 4-6 เดือน สงมอบบาน
และโอนกรรมสิทธิ์บานใหลูกคาตามที่กําหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของลูกคา กลุมลูกคาเปาหมายเปน
กลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อระดับปานกลาง ระดับราคาบานของบริษัทฯ เฉลี่ยประมาณ 5 ลานบาท
บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“TPD”)
TPD เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นตั้งแตป 2533 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย โดยจะเปน
ผูพัฒนาโครงการและเปนเจาของโครงการ เนนการพัฒนาโครงการในตางจังหวัด จะเนนทําเลที่เปนแหลงทองเที่ยว ปจจุบันทํา
อยูในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2551 TPD ไดทําสัญญาเขาซื้อบานที่พัฒนายังไมแลวเสร็จบางสวนและที่ดินเปลาอยูใน
4 โครงการ ไดแก โครงการบานสวนเนรมิต 5 โครงการบานกนกพร โครงการบานกนกพรรณ โครงการบานกนกพลอย (รวม
เรียกวา “กลุมโครงการบานสวนเนรมิต”) มาบริหาร และพัฒนาตอเพื่อขายโดยทั้ง 4 โครงการอยูในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ที่ตั้ง
โครงการอยูในตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และใชชื่อโครงการเปน “โครงการไพรมเพลส-เนรมิตอนุสาวรีย” โดย
เจาของกลุมโครงการบานสวนเนรมิตเปนผูประกอบการอสังหาริมทรัพยอยูในจังหวัดภูเก็ตและไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกลุมบริษัทธนาสิริแตอยางใด และไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนกรกฎาคมปเดียวกัน ในการ
เขาทํารายการดังกลาวของ TPD มีที่มาของรายการซึ่งกลาวโดยสรุปไดดังนี้
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เนื่องจากผูบริหารเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของจังหวัดภูเก็ต และ TPD เปนเจาของที่ดินเปลาที่ยังไมพัฒนาขนาด
ประมาณ 105 ไร (รายละเอียดแสดงในหัวขอ ที่ดินรอการพัฒนา หนา 52 ) อยูในจังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ จึงมีแผนเขาไป
ดําเนินการพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดภูเก็ตโดยนําที่ดินแปลงดังกลาวมาพัฒนา แตเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีประสบการณในการ
พัฒนาโครงการที่อ ยูอ าศัยในจั ง หวัดภูเก็ต และยัง ไมเปนที่รูจัก รวมถึงไมมีฐานลูกคาและทีมงานที่เปนคนทองถิ่ น มาก อ น
นอกจากนี้ที่ดินที่ TPD มีอยูมีขนาดคอนขางใหญและมีมูลคาสูง ดังนั้น ผูบริหารจึงมีแนวคิดที่จะสรางแบรนดของธนาสิริใหเปนที่
รูจักในภูเก็ตกอน โดยพิจารณา 2 ทางเลือก ไดแก การพัฒนาโครงการโดยซื้อที่ดินและนํามาพัฒนาขายเอง หรือ 2) การพัฒนา
โครงการที่มีอยูของผูประกอบการรายอื่นที่ตองการจะขาย ซึ่งบริษัทฯ ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ 2 ซึ่งจะยนระยะเวลาในการ
ดําเนินการและสามารถบรรจุวัตถุประสงคสรางฐานลูกคาในจังหวัดภูเก็ตไดเร็วกวาแนวทางที่ 1
บริษัทฯ ไดเจรจาตกลงซื้อบานที่พัฒนายังไมแลวเสร็จบางสวนและที่ดินเปลาของกลุมโครงการบานสวนเนรมิตมีขนาด
พื้นที่รวมประมาณ 19 ไร ดวยมูลคา 108 ลานบาท แบงเปนบานพรอมที่ดินที่พัฒนายังไมแลวเสร็จ (กอสรางแลวประมาณรอย
ละ 70) จํานวน 26 แปลง และเปนที่ดินเปลา 17 แปลง คิดเปนสัดสวนรอยละ 37 และรอยละ 63 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลําดับ ใน
การเจรจาซื้อขายกันไดมีการกําหนดเงื่อนไขใหเจาของกลุมโครงการบานสวนเนรมิตตองกอสรางแนวกําแพงกั้นดินและกําแพงรั้ว
รวมถึงเจรจาซื้อที่ดินแปลงขางเคียงใหกับ TPD ปจจุบันเงื่อนไขทั้งหมดไดดําเนินการเสร็จแลว และ TPD ไดซื้อที่ดินแปลง
ขางเคียงและนํามาพัฒนาเปนโครงการไพรมเพลส-เนรมิต อนุสาวรีย 2 (รายละเอียดโครงการแสดงในหนา 32)
TPD ไดนําบานที่ยังสรางไมแลวเสร็จดังกลาวมาพัฒนาใหแลวเสร็จเพื่อพรอมขาย และนําที่ดินเปลามาพัฒนาทําเปน
โครงการของธนาสิริโดยเฉพาะ และใชชื่อ ”โครงการไพรมเพลส - เนรมิตอนุสาวรีย” ทั้งนี้ในสวนของลูกคาที่ติดมาจากการเขาซื้อ
บานที่พัฒนายังไมแลวเสร็จบางสวนดังกลาว TPD ไดแจงลูกคาเพื่อมาดําเนินการเปลี่ยนคูสัญญาจากผูประกอบการรายเดิม
เปน TPD แทน หากรายใดที่ไมมาเปลี่ยนสัญญากับ TPD ตามระยะเวลาที่กําหนด TPD สามารถขายบานใหแกลูกคารายใหมได
ดังนั้น TPD จึงไดเขาพัฒนาปรับปรุงบานที่ยังสรางไมแลวเสร็จจํานวน 26 แปลง คิดเปน 25 ยูนิต ใหเรียบรอยทําการโอนให
ลูกคาที่ติดมาและขายบานใหลูกคาใหม และในสวนของที่ดินเปลา TPD ไดพัฒนาทําเปนบานเดี่ยวบานแฝด ชั้นเดียว และบาน
ชมเขา รวม 29 ยูนิต รวมจํานวนทั้งหมด 54 ยูนิต (แสดงเปนขอมูลของโครงการไพรมเพลส-เนรมิต อนุสาวรีย 1 ในหนา 30) เริ่ม
ทยอยรับรูรายไดเปนของ TPD ตั้งแตเดือนกรกฎาคมป 2551 เปนตนมา นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2552 TPD ไดนําที่ดินเปลา
แปลงดานหนาจํานวนกวา 2 ไร มาพัฒนาทําอาคารพาณิชย และทาวนโฮม จํานวน 26 ยูนิต (แสดงเปนขอมูลของโครงการไพรม
เพลส-เนรมิต อนุสาวรีย 1 สวนตอขยาย ในหนา 31) โดยลูกคาที่ซื้อบานจาก TPD สามารถใชถนน พื้นที่สวนกลางตาง ๆ ภายใน
โครงการของกลุมบานสวนเนรมิตไดตามปกติเหมือนกับลูกบานที่อยูเดิมของโครงการ
ในการเขาซื้อบานที่ยังสรางไมแลวเสร็จและที่ดินเปลาจากกลุมโครงการบานสวนเนรมิตครั้งนี้ไมใชเปนการซื้อทั้ง
โครงการ ดังนั้นเมื่อ TPD ซื้อมาจึงไดนํามากอสรางพัฒนา และใชชื่อ แบรนดไพรมเพลสของธนาสิริเอง ไมมีความเกี่ยวของกับ
แบรนดเดิมของกลุมโครงการบานสวนเนรมิตแตอยางใด แตเพื่อไมใหคนทั่วไปและลูกบานเดิมเขาใจผิดในภาพลักษณของธนา
สิริ และเพื่อใหการเขาไปพัฒนาโครงการไพรมเพลส-เนรมิต อนุสาวรีย ของ TPD เปนไปดวยความราบรื่น TPD ไดมีการติดตั้ง
ปายชื่อหนาโครงการแยกจากปายชื่อโครงการของกลุมโครงการบานสวนเนรมิตอยางชัดเจน ไดออกจดหมายเวียนแจงชี้แจง
ลู ก บ า นเดิ ม ของกลุ ม โครงการบ า นสวนเนรมิ ต และให ผู ข ายช ว ยประชาสั ม พั น ธ สื่ อ สานสร า งความเข า ใจที่ ดี เ พื่ อ ให เ กิ ด
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางธนาสิริกับลูกบานเดิม นอกจากนี้ผูบริหารของบริษัทฯ ไดสื่อสารใหคนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตทราบโดยให
สัมภาษณกับหนังสือพิมพทองถิ่นถึงวัตถุประสงคในการเขามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ต เปนลักษณะการซื้อบานที่พัฒนายังไมแลว
เสร็จมาพัฒนาตอ ไมใชเปนการเขาซื้อโครงการบานสวนเนรมิตทั้งโครงการ เนื่องจาก TPD ไมไดเขาซื้อโครงการบานสวนเนรมิต
TPD จึงไมมีความเสี่ยงในเรื่องความรับผิดชอบกับลูกบานเดิมหากเกิดกรณีใด ๆ ขึ้น รวมถึงไมมีภาระที่จะตองเขามาดูแล
สวนกลางตาง ๆ ของกลุมโครงการบานสวนเนรมิต
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เมื่อพิจารณารายไดจากการขายจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวด 9 เดือน ป 2552 บริษัทฯ มี
รายไดจากการขายเทากับ 440 ลานบาท และ 483 ลานบาท โดยสวนหนึ่งเปนรายไดจากลูกคาเดิมที่ติดมาจากการซื้อบานที่ยัง
สรางไมแลวเสร็จจํานวน 3 ราย คิดเปนรายไดจากการขายทั้งหมด 8.2 ลานบาท โดย TPD รับรูรายไดจากการขายในป 2551
และงวด 9 เดือน ป 2552 จํานวน 2 หลัง และ 1 หลัง ตามลําดับ คิดเปนจํานวนเงิน เทากับ 6.1 ลานบาท และ 2.1 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากการขายจากกลุมลูกคาดังกลาวเมื่อคิดเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 1.4
และ 0.4 เทานั้น ซึ่งเปนสัดสวนที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายที่มาจากการดําเนินงานของ TPD เอง จึงแสดงให
เห็นวา TPD มีความสามารถในการขายบานเองได โดยไมตองพึ่งพิงลูกคาเดิมของผูขาย ทั้งนี้ ในการออกแบบกอสรางโครงการ
บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ วาจางผูรับเหมาเพื่อดําเนินงานกอสราง รวมถึงเปนผู
จัดหาวัสดุกอสรางหลักเองทั้งหมด แตในสวนของฝายขาย วิศวกร ผูควบคุมงานกอสราง (Foreman) และฝายจัดการจะ
ดําเนินการโดยพนักงานของ TPD เอง
ทุกโครงการของกลุมบริษัทอยูภายใตแนวความคิด “การสรางครอบครัว สังคม ที่รมรื่น อบอุน ใหแกลูกคาในทุกชวง
จังหวะชีวิตที่ธนาสิริ” และใชชื่อโครงการภายใตแบรนด “ธนาสิริ”, “ไพรมเพลส” และ “เดอะ คลัสเตอร วิลล” ซึ่งแตละชื่อจะมี
ลักษณะโครงการที่ตางกันเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

•

โครงการ ”บานธนาสิริ”
ตราสัญลักษณโครงการ :
ลักษณะโครงการ
: บานเดี่ยวระดับกลาง
ระดับราคา
: 4-10 ลานบาท
กลุมลูกคาเปาหมาย : กลุมลูกคาที่มีรายไดคอนขางสูง B+ - A
: รายไดตอเดือน 90,000-120,000 บาท

•

โครงการ “เดอะ คลัสเตอร วิลล”
ตราสัญลักษณโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระดับราคา
กลุมลูกคาเปาหมาย

:
:
:
:
:

บานทาวนเฮาสสไตลบานเดี่ยว
2.5-4 ลานบาท
กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ - B
รายไดตอเดือน 50,000-80,000 บาท
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บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

•

โครงการ “ไพรมเพลส”

ตราสัญลักษณโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระดับราคา
กลุมลูกคาเปาหมาย

:
: บานทาวนเฮาสคุณภาพ
: 1.5-3 ลานบาท
: กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C – C+
: รายไดตอเดือน 30,000 - 50,000 บาท

ตั้งแตกอตั้งจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ป 2552 กลุมบริษัทไดเปดโครงการมาแลวจํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ (รวมที่เปดขายอยูใน
ปจจุบัน 8 โครงการ) มีมูลคารวมทั้งหมด 2,456 ลานบาท โดยเปนมูลคาของบานที่ขายไดแลวจํานวน 1,874 ลานบาท และ
มูลคาของบานที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แลวจํานวน 1,671 ลานบาท ตารางดานลางนี้จะแสดงรายละเอียดของโครงการที่ปด
แลวและที่เปดขายอยู โดยแสดงมูลคาโครงการ จํานวนยูนิต ยอดการขาย และการโอนบาน รวมถึงมูลคาเงินลงทุนของแตละ
โครงการ โดยสามารถแบงไดดังนี้
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รายละเอียดโครงการทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
โครงการ /
ราคาขายตอยูนิต

ลักษณะโครงการ/
พื้นที่โครงการ
(ไร-งาน-ตารางวา)
ปที่เริ่มพัฒนาโครงการ

ขายแลว1)

โอนแลว

ยอดคงเหลือยังไมโอน

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

รอยละ
ของมูลคา
โครงการ

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

รอยละ
ของมูลคา
โครงการ

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

รอยละ
ของมูลคา
โครงการ

มูลคาเงิน
ลงทุนใน
โครงการ2)
(ไมรวม
ที่ดิน)
(ลานบาท)

บานเดี่ยว 2 ชั้น
ถ.รัตนาธิเบศร บางบัวทอง
28-3-74.7
จ.นนทบุรี
ปลายป 2546
รวมโครงการที่ปดแลว

112

595

112

595

100%

112

595

100%

-

-

-

-

112

595

112

595

100%

112

595

100%

-

-

ทาวนเฮาส 2 ชั้น
17-2-22.8
ป 2549

ถ.เลียบคลองบางไผ
บางบัวทอง จ.นนทบุรี

223

344

197

302

88%

182

276

80%

41

69

20%

ถ.ทาน้ํานนทบุรี - วัดโบสถดอน
พรหม ต.บางกราง อ.เมือง
จ.นนทบุรี

46

128

45

125

98%

45

123

96%

1

5

ซ.วัดไผเหลือง ถ.จันทรทอง - เอี่ยม
ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

57

151

57

151

100%

56

148

98%

1

ถ.เลียบคลองบางไผ
ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

84

220

31

88

40%

25

69

31%

59

รวม
ที่ตั้งโครงการ

ความคืบหนาในการกอสราง
เงินที่ลงทุน
ไปแลวไม
รวมที่ดิน2)
(ลานบาท)

รอยละของ
งานที่เสร็จ

-

-

-

-

181

165

91%

4%

55.3

54.8

99%

3

2%

76.5

73.6

96%

151

69%

115

80.3

70%

โครงการที่ดําเนินการภายใตบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
โครงการที่ปดแลว :
ธนาสิริ รัตนาธิเบศร
ราคา 3.7 - 8.5 ลานบาท

โครงการที่เปดขายอยู
ไพรมเพลส
รัตนาธิเบศร - บางใหญ
ราคา 1.39-1.69 ลานบาท
เดอะ คลัสเตอร วิลล
ราชพฤกษ
ราคา 2.39-2.99 ลานบาท
เดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส
รัตนาธิเบศร - บางใหญ
ราคา 2-2.7 ลานบาท
เดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส 2
รัตนาธิเบศร - บางใหญ
ราคา 2-2.7 ลานบาท

บานแฝด 2 ชั้น
7–0-0
ป 2550
บานแฝด
สไตลเดี่ยว 2 ชั้น
10-1-11
ป 2550
บานแฝด
สไตลเดี่ยว 2 ชั้น
14-0-63.1
ป 2551
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โครงการ /
ราคาขายตอยูนิต

ลักษณะโครงการ/
พื้นที่โครงการ
(ไร-งาน-ตารางวา)
ปที่เริ่มพัฒนาโครงการ

บานแฝด
สไตลเดี่ยว 2 ชั้น
บานเดี่ยว
23-0-31.4
ป 2551

ธนาสิริ
ปนเกลา - ราชพฤกษ
ราคา 2.7-5.0 ลานบาท

ขายแลว1)

รวม

โอนแลว

ยอดคงเหลือยังไมโอน

ความคืบหนาในการกอสราง

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

รอยละ
ของมูลคา
โครงการ

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

รอยละ
ของมูลคา
โครงการ

ยูนิต

มูลคา
(ลาน
บาท)

รอยละ
ของมูลคา
โครงการ

ริมถนนราชพฤกษ หมู 5
ต.บางกราง อ.เมือง
จ.นนทบุรี

136

522

123

460

88%

105

374

72%

31

148

28%

มูลคาเงิน
ลงทุนใน
โครงการ2)
(ไมรวม
ที่ดิน)
(ลานบาท)
197.7

ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

54

210

35

116

55 %

29

86

41 %

25

124

59%

71

54

76%

ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

26

95

9

37

39%

-

-

-

26

95

100%

41

5.7

14%

ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

72

191

-

-

-

-

-

-

72

191

100%

112

17

15%

698

1,861

497

1,279

69%

442

1,076

58%

257

786

849.5

643.9

76%

ที่ตั้งโครงการ

เงินที่ลงทุน
ไปแลวไม
รวมที่ดิน2)
(ลานบาท)

รอยละของ
งานที่เสร็จ

194.2

98%

โครงการที่ที่ดําเนินการภายใตTPD
ไพรมเพลส เนรมิต
- อนุสาวรีย 1
ราคา 2.69 – 6.5 ลาน
บาท
ไพรมเพลส-เนรมิต
อนุสาวรีย 1 (ตอขยาย)
ราคา 3.0 – 4.5 ลานบาท
ไพรมเพลส-เนรมิต
อนุสาวรีย 2
ราคา 2.69 – 3.9 ลานบาท

บานเดี่ยว
ชั้นเดียว
14-1-23
ป 2551
อาคาพาณิชยและ
ทาวนโฮม
2-2-46
ป 2552
บานแฝด
และบานเดี่ยวชั้นเดียว
15-1-20
ป 2552

รวมโครงการที่เปดขายอยู

หมายเหตุ : 1) ขายแลว มาจากตัวเลขยอดจองซื้อ และรอโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงยูนิตที่โอนแลว
2) มูลคาเงินทุนในโครงการมาจากคากอสรางและคาพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ โดยตัวเลขที่แสดงเปนตัวเลขทางบัญชี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของทางกอสรางแลวไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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42%

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

โครงการที่ปดแลว ไดแก
1. โครงการธนาสิริ รัตนาธิเบศร-บางใหญ

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

ถ.รัตนาธิเบศร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
28-3-74.7 ไร
บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 112 หลัง
 ทําเลติดถนนใหญ
 ออกแบบเพื่อใหเกิดบรรยากาศของสังคมอยูอาศัยที่ดี พรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระวายน้ํา สวนสาธารณะ และสะดวกสบายในการเดิน
ทางเขาสูเมือง
 คุมคากับฟงกชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A ของบานที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลาขาย

กลุมลูกคาที่มีรายไดคอนขางสูง B+ , A
3.7 – 8.5 ลานบาท
595 ลานบาท
402 ลานบาท
เปดโครงการ ปลายป 2546 และ ปดโครงการ สิ้นป 2550
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โครงการที่กําลังพัฒนาและเปดขายแลว ไดแก
2. โครงการไพรมเพลส รัตนาธิเบศร-บางใหญ

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

ถนนเลียบคลองบางไผ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
17-2-22.8 ไร
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
ทาวนเฮาสหนากวาง 5 เมตร 2 ชั้น จํานวน 223 หลัง
 มีรูปแบบบานสวยงาม ตางจากทาวนเฮาสปจจุบันทั่วไป (เชน ระแนงไม หินทราย
ประดับ) และมีหองนอนชั้นลาง
 โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกให ไดแก สโมสร สระวายน้ํา และฟตเนส ซึ่ง
โครงการทาวนเฮาสอื่น ๆ ไมมี
 มีพื้นที่ใชสอยเหมาะสมกับครอบครัวกลุมลูกคาเปาหมาย (2-4 คน/ครอบครัว)
 วัสดุที่ใชมีคุณภาพดี
 ระบบรักษาความปลอดภัยดวยพนักงานรักษาความปลอดภัยและกลองวงจรปด
 เสนทางคมนาคมสะดวก เขาออกได 3 ทาง เชื่อมตอถนนกาญจนาภิเษกและถนน
บางกรวย - ไทรนอย และแนวรถไฟฟาสายสีมวง
 ทําเลอยูในชุมชน ใกลหางสรรพสินคาทั้งขาเขาและออก ใกลโรงพยาบาล
กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C – C+
1.39-1.69 ลานบาท
344 ลานบาท
267 ลานบาท
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549
เปดตัวโครงการเดือนกันยายน 2549
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 88%
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2. โครงการเดอะ คลัสเตอร วิลล ราชพฤกษ

โครงการขนาดเล็ก ติดถนนตัดใหม เชื่อมสูสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงใหมในอนาคต (ป 2554)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

ถ.ทาน้ํานนทบุรี - วัดโบสถดอนพรหม ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี
7-0-0 ไร
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
ทาวนเฮาสสไตลบานเดี่ยว 2 ชั้น หนากวาง 8 เมตร จํานวน 46 หลัง
 ความเปนสวนตัวดวยการจัดแบงบานออกเปนกลุมละ 2-4 หลัง และมีจํานวนเพียง
46 ยูนิต
 คุมคากับฟงกชั่นและพื้นที่ใชสอยของบานที่ไดเหมือนบานเดี่ยว
 ใหความโปรงโลงดวยพื้นที่บานชั้นสองแยกอิสระ พรอมสวนสวนตัวทุกยูนิต
 ติดถนนตัดใหม ติดโครงการสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงใหม ใชเวลาเดินทาง
สั้น
กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ - B
2.39 - 2.99 ลานบาท
128 ลานบาท
94 ลานบาท
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2550
เปดตัวโครงการ เดือนพฤษภาคม 2550
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 98%

สวนที่ 2 หนา 26

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

3. โครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส รัตนาธิเบศร - บางใหญ

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

ซ.วัดไผเหลือง ถ.จันทรทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
10-1-11 ไร
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
บานแฝดสไตลบานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 46 ยูนิต และบานเดี่ยว 2 ชั้น
จํานวน 11 ยูนิต รวมทั้งหมด 57 ยูนิต
 ฟงกชั่นใชสอยคุมคาเหมือนบานเดี่ยว แตจายในราคาบานแฝด
 ออกแบบเพื่อใหเกิดบรรยากาศของสังคมอยูอาศัยที่ดี เพรียบพรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระวายน้ํา สวนสาธารณะ และสะดวกสบายใน
การเดินทางเขาสูเมือง
 คุมคากับฟงกชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A
กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ - B
1.99 - 2.69 ลานบาท
151 ลานบาท
108 ลานบาท
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550
เปดตัวโครงการ เดือนกันยายน 2550
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 100%
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4. โครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส รัตนาธิเบศร - บางใหญ (เฟส 2)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

ถ.เลียบคลองบางไผ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
14-0-63.1 ไร
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
บานแฝดสไตลบานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 62 ยูนิต
บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 22 ยูนิต
 ออกแบบเพื่อใหเกิดบรรยากาศของสังคมอยูอาศัยที่ดี เพรียบพรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค สวนสาธารณะ และสะดวกสบายในการเดินทางเขาสูเมือง
 คุมคากับฟงกชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A
 ความงามเพื่อที่อยูอาศัยสไตล Modern Spa เนนความโปรงโลงสบาย ใกลชิด
ธรรมชาติและสายน้ํา
กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ - B
1.99-2.69 ลานบาท
220 ลานบาท
168 ลานบาท
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551
เปดตัวโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2551
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 40%
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5. โครงการธนาสิริ ปนเกลา – ราชพฤกษ

โครงการติดถนนใหญราชพฤกษ เปนโครงการในระดับบนของบริษัทฯ หลังจากปดการขายโครงการบาน ธนา
สิริ รัตนาธิเบศร ที่ลูกคาใหการตอบรับและสรางชื่อเสียงใหบริษัทฯ เปนที่รูจักของกลุมลูกคา เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกลุม
ลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยในทําเลติดถนนใหญราชพฤกษ ในระดับราคา 3-4 ลาน ซึ่งมีเพียงไมกี่โครงการในถนนเสนนี้

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

ริม ถ.ราชพฤกษ ม.5 ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี
23-0-31.41 ไร
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
บานแฝดสไตลเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 80 ยูนิต และบานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 28 ยูนิต
ทาวนเฮาส 28 หลัง รวมทั้งหมด 136 ยูนิต
 ทําเลติดถนนใหญ
 ออกแบบเพื่อใหเกิดบรรยากาศของสังคมอยูอาศัยที่ดี พรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระวายน้ํา สวนสาธารณะ และสะดวกสบายใน
การเดินทางเขาสูเมือง
 คุมคากับฟงกชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A ของบานที่เราคัดสรรเพื่อคุณ
กลุมลูกคาที่มีรายไดคอนขางสูง B+ - A
2.69-4.99 ลานบาท
522 ลานบาท
332.4 ลานบาท
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551
เปดตัวโครงการ เดือนพฤษภาคม 2551
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 88%
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6. ไพรมเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย 1 (จังหวัดภูเก็ต)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
14-1-23 ไร
TPD
บานเดี่ยวและบานแฝดชั้นเดียว จํานวน 54 ยูนิต
 ออกแบบเพื่อใหเกิดบรรยากาศของสังคมอยูอาศัยที่ดี พรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระวายน้ํา สวนสาธารณะ และสะดวกสบายในการ
เดินทางเขาสูเมือง
 คุมคากับฟงกชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A ของบานที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ A
2.69-6.5 ลานบาท
210 ลานบาท
136 ลานบาท
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551
เปดตัวโครงการ เดือนพฤษภาคม 2551
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 55%
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7. ไพรมเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย 1 สวนตอขยาย (จังหวัดภูเก็ต)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2-2-46 ไร
TPD
อาคารพาณิชย 3 ชั้น และ ทาวนโฮม 3 ชั้น จํานวน 26 ยูนิต
 ดานหนาโครงการติดถนนหลัก ใกลแหลงชุมชน บนทําเลการคาที่มีศักยภาพ
 คุมคากับฟงกชั้นและ พื้นที่ใชสอยครบครัน ที่สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะกับ
กิจกรรมตางๆได สําหรับการคาและอยูอาศัยที่ลงตัว

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ - B
3.0 – 4.5 ลานบาท
95 ลานบาท
66 ลานบาท
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552
เปดตัวโครงการ เดือนมิถุนายน 2552
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว 39%
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8. ไพรมเพลส เนรมิต – อนุสาวรีย 2 (จังหวัดภูเก็ต)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
เจาของโครงการ
รายละเอียดโครงการ
จุดเดนโครงการ

ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
15-1-20 ไร
TPD
บานเดี่ยวและบานแฝดชั้นเดียว จํานวน 72 ยูนิต
 ออกแบบเพื่อใหเกิดบรรยากาศของสังคมอยูอาศัยที่ดี พรอมดวยระบบ
สาธารณูปโภค อาทิ สโมสร สระวายน้ํา สวนสาธารณะ และสะดวกสบายในการ
เดินทางเขาสูเมือง
 คุมคากับฟงกชั่นและวัสดุคุณภาพเกรด A ของบานที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

กลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับราคาขายตอหลัง
ประมาณการมูลคาโครงการ
ประมาณการมูลคาเงินลงทุน
ระยะเวลากอสราง
ระยะเวลาขาย
ความคืบหนาของการขาย

กลุมลูกคาผูเริ่มตนชีวิตครอบครัวที่มีรายไดปานกลาง C+ - B
2.69 - 3.9 ลานบาท
191 ลานบาท
158 ลานบาท
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552
เปดตัวโครงการ เดือนกันยายน 2552
ณ 30 กันยายน 2552 ขายไปแลว -0-%

เงื่อนไขการชําระเงินของโครงการตางๆของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินดาวน รวมถึงเงินวางมัดจําหรือเงินจองและเงินทําสัญญาจากลูกคาประมาณรอยละ 5-10
ของราคาขาย ระยะเวลาการผอนชําระเงินดาวนประมาณ 2-6 งวด ขึ้นอยูกับระยะเวลาการกอสรางบานและการตกลงกัน
ระหวางลูกคากับบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลาตามที่ตกลงกัน ตองไมเกิน 6 งวดเช นกันตามนโยบายของบริ ษัทฯ ที่ใชปฏิบัติ
โดยทั่วไปบริษัทฯ จะใชระยะเวลากอสรางประมาณ 4-6 เดือน การสงมอบบานและการโอนกรรมสิทธิ์บานใหกับลูกคาจะ
ถูกกําหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยูกับความพรอมของลูกคา
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3.2

การตลาด ภาวะการแขงขัน และแนวโนมอุตสาหกรรม

3.2.1 ลักษณะการตลาด
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการสํารวจและวิจัยแนวโนมความตองการของผูบริโภคเปนอยางมากดวยหลักการของ
การออกแบบผลิตภัณฑแบบ “Outside - in” โดยบริษัทฯ จะศึกษาวิจัยความตองการของลูกคา การเคลื่อนไหวของตลาด
การวิเคราะหคูแขงขัน และการคนหาชองวางทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่องและเปนระบบ
พรอมผสมผสานความรูและประสบการณของทีมงานมืออาชีพของบริษัท ฯ เพื่อ นํามากําหนดกลยุ ทธการดําเนินงาน
โครงการแตละโครงการที่เหมาะสมกับกลุมลูกคา ความตองการ และชวงเวลานั้นๆ
• กลยุทธดานผลิตภัณฑและราคา
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่บริษัทฯ ใชจะมุงเนนการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑและบริการ
(Differentiation - base Focus) รวมถึงการมุงเนนใหเกิดความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และผลิตภัณฑกับผูบริโภค ดังนั้น ในดาน
การตลาดของบริษัทฯ จึงมีกลยุทธการแขงขันโดยแบงออกไดดังนี้
1) กลยุทธดานทําเลที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการใหความสําคัญเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งโครงการเปน
อยางมาก โดยศึกษาจากแนวโนมการขยายตัวของเสนทางคมนาคมอีก 5 ปขางหนาเปนสําคัญ ซึ่ง บริษัทฯ
มุงเนน ที่จ ะพัฒนาเฉพาะโครงการที่ตั้งอยูในเขตทําเลที่ดี อยูใ กลกับสิ่ง อํานวยความสะดวก ที่สํา คัญ ไม
ห า งไกลจากยา นชุมชน ที่ตั้ง ของโครงการสว นใหญมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย และมีแ ผนขยาย
เครือขายคมนาคมอนาคต โดยในชวง 3-5 ปขางหนาบริษัทฯ จะยังคงเนนทําเลยานจังหวัดนนทบุรีเปนหลัก
ตอไป สวนโครงการของ TPD จะเนนทําเลที่อยูในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปน
จังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญ มีเม็ดเงินจากตางประเทศเขามา ทําใหตลาดการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในภูเก็ต
สามารถทําได 2 ตลาดคูกัน คือ ตลาดคนไทยและตลาดตางชาติ โดยโครงการบานจัดสรรตางๆ ในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไปไดดวยดี
2) กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวคิดเฉพาะสําหรับแตละโครงการ
เพื่อสรางความแตกตาง โดยออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตลที่อยูอาศัย ประโยชนใชสอยของพื้นที่ โดยใช
ขอมูลเชิงวิเคราะหทางการตลาดเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบ ทั้งนี้ โครงการของบริษัทฯ ยังสรางความ
แตกตางโดยการออกแบบพื้นที่สวนกลางของแตละโครงการใหมีลักษณะโดดเดน รวมถึงไดมีการจัดสรรใหมี
พื้นที่มากกวาที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในขนาด
ที่ไมเปนโครงการที่มีขนาดใหญจนเกินไป เพื่อใหลูกคารูสึกถึงความเปนสวนตัวและอบอุน
3) กลยุทธดานคุณภาพของสินคา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพบานในทุก
ขั้นตอนกอนที่จะสงมอบใหกับลูกคา ทําใหโครงการที่พักอาศัยของบริษัทฯ มีมาตรฐานเดียวกัน เปนที่ยอมรับ
ของลู ก คา ทั่ ว ไป รวมถึ ง การเลื อ กใชวั ส ดุก อ สร า งที่ มี คุณ ภาพ มีคุ ณ สมบัติ ที่ ดีต อ การกอ สรา งที่อ ยู อ าศั ย
ทัดเทียมบริษัทใหญชั้นนําทั่วไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
4) กลยุทธการสรางเชื่อมั่นตอลูกคา บริษัทฯ มีกลยุทธสรางความเชื่อมั่นตอลูกคา โดยบริษัทฯ จะเรงพัฒนา
สาธารณูปโภคสวนกลางใหเสร็จกอนเปดการขาย และในสวนของสินคาบาน บริษัทฯ จะสรางบานตัวอยาง
และบานสรางใหเสร็จกอนขาย (ประมาณรอยละ 20 ของแตละเฟสการขาย) เพื่อชวยกระตุนใหลูกคาไดเห็น
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บานและวัสดุกอนตัดสินใจซื้อ โดยบริษัทฯ มีบุคคลกรที่มีประสบการณ รวมถึงการฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะ
ความรอบรู ในการตรวจสอบงานคุณภาพ เพื่อใหแนใจวางานกอสรางบานเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได
วางไว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญตอบริการหลังการขาย โดยดูแลและรักษาสภาพชุมชุม
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยใหกับลูกคาภายหลังพัฒนาโครงการแลวเสร็จ ซึ่งจะสามารถชวยสรางความ
เชื่อมั่นใหตอลูกคาผูอาศัยในโครงการไดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาระบบบริการหลังการขายผานระบบคอมพิวเตอรเพื่อสามารถเก็บ
บันทึกขอมูลประวัติการซอมแซมของลูกคาที่มาใชบริการ เพื่อชวยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการหลัง
การขายไดเปนอยางดี อีกทั้งมีการแตงตั้งทีมงานที่ดูแลดานนี้โดยเฉพาะ เพื่อเขาไปแกปญหาของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
5) กลยุทธดานราคา บริษัทฯ ใชนโยบายราคาโดยผสมผสานระหวางราคาตลาด (Market Approach) และ
ราคาที่คํานวณมาจากตนทุน (Cost Plus Approach) เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได โดย
พิจารณาจากลูกคาเปาหมายและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ทําเลที่ตั้งโครงการ โอกาสทางการตลาด
พฤติกรรมของลูกคาเปาหมาย และราคาของคูแขงขันในบริเวณใกลเคียง เทียบเคียงกับตนทุนในการดําเนิน
โครงการแลวจึงกําหนดกลยุทธราคาตามชองวางทางการตลาดที่เปดอยูในพื้นที่นั้น
• การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ ใชชองทางการจัดจําหนายผานสํานักงานขายของบริษัทฯ ตั้งอยูในแตละโครงการนั้นๆ โดยอาศัยชอง
ทางการเขาถึงลูกคาเปาหมายดวยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต แผนปาย
โฆษณา รวมถึงชองทางการติดตอนอกสถานที่ เชน การออกบูธนิทรรศการที่พักอาศัยตามหางสรรพสินคาตางๆ หรือศูนย
แสดงสินคาชั้นนํา เปนตน รวมถึงการติดตอโดยตรงกับลูกคาเปาหมายโดยพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ
• ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
เนื่องจากสินคาสวนใหญของบริษัทฯ อยูในระดับราคาโดยเฉลี่ยไมเกิน 5 ลานบาท ดังนั้น กลุมลูกคาเปาหมาย
ของบริษั ท ฯ เป นกลุ มผู บ ริโ ภคที่ มีกํา ลัง ซื้อ ในระดับ ปานกลาง ซึ่ง มีฐ านลูกคา กระจายอยูจํา นวนมาก โดยครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายในแตละระดับรายไดและความตองการในสินคาตางๆ เชน ทาวนเฮาส บานแฝด และบานเดี่ยว ซึ่งตองการที่
อยูอาศัยที่มีคุณภาพ ทําเลที่ดีในราคาไมสูงมาก

กลุมลูกคา

ระดับรายไดตอเดือน(บาท/ เดือน)

ลักษณะโครงการ

B+ -A

90,000 -120,000

บานเดี่ยวระดับกลาง

C+ - B

50,000-80,000

บานทาวนเฮาสสไตลบานเดี่ยว

C - C+

30,000-50,000

บานทาวนเฮาสคุณภาพ
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3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมและแนวโนม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงกอนป 2540 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากการเติบโตดังกลาวอยูบนรากฐานที่ไมมีความแข็งแกรงจึงทําใหเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ภาวะ
ฟองสบูแตก โดยสาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจากภาคอสังหาริมทรัพย ตอมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไดเริ่มฟนตัวขึ้นตั้งแตป
2545 เศรษฐกิจของประเทศเริ่มขยายตัว ตลาดมีความมั่นใจและเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้น ทําใหตลาดที่อยูอาศัยมีแนวโนมฟน
ตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในชวง 2-3 ปที่ผานมาการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดชะลอตัวลง โดยพบวาภาวะ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวมในป 2551 มีภาวะชะลอตัวลงจากป 2550 ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องมาจาก
ปจจัยลบดานตางๆ มากระทบตลาดอยางตอเนื่องตั้งแตสถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งดําเนินมา
ตลอดเวลาตั้งแตป 2549 รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะการพุงขึ้นของราคาน้ํามัน ทําใหราคา
วัสดุกอสรางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบไปสูประเทศ
แถบยุโรป ญี่ปุน รวมถึงกระทบไปยังทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยภาคธุรกิจที่เปนสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจ
ในครั้งนี้มาจากการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะที่อยูอาศัยและสินเชื่อที่อยูอาศัย ซึ่งสงผลตอสถาบันการเงิน
และธุรกิจที่เชื่อมโยง ทําใหเกิดการปดตัวลงของสถาบันการเงินขนาดใหญและเกิดปญหาการวางงานขึ้นเปนจํานวนมาก
โดยผลกระทบทางตรงที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ การทําใหดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคอยูในระดับต่ําสุดในรอบ 10 ปที่ผานมา
กลายเปนปจจัยเสี่ยงที่ลดความมั่นใจของผูบริโภคใหชะลอการใชจายลง
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบผลกระทบของวิกฤตตอผูประกอบการในครั้งนี้กับป 2540 พบวามีแนวโนมที่ดีกวาป
2540 เนื่องจากผูประกอบการในป 2540 มีสัดสวนหนี้สินตอทุนที่สูงเนื่องจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการลดคาเงิน
บาท แตปจ จุบันสัดสวนหนี้สินตอทุนต่ํามาก โดยเฉพาะรายใหญ สวนดอกเบี้ยในปจจุบันมีอัตราประมาณรอยละ 6 - 7 และ
มีแนวโนมอาจลดลงไดอีกเมื่อเทียบกับป 2540 สูงถึงรอยละ 13 - 14 ในแงสภาพคลองของธนาคารปจจุบันมีคอนขางสูง
แตอาจปลอยสินเชื่อยากขึ้นตามภาวการณ
สํา หรั บ ธุร กิจอสัง หาริม ทรัพ ยใ นป 2552 คาดวา จะยั ง อยูใ นภาวะชะลอตัว ตอ ไป เนื่อ งจากปจ จัย ลบทางดา น
การเมืองและเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ราคาน้ํามันถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอตนทุนของภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งในป 2551 ที่ผานมามีความผันผวนอยางมากและมีแนวโนมวาราคาน้ํามันจะยังคงผันผวนตอไปในป
2552 แตอยูในระดับชวงที่สูงขึ้นจากปลายป 2551 ไมมากนัก และในดานการปลอยสินเชื่อของธนาคารมีแนวโนมวาจะมี
ความเขมงวดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ก็ยังมีปจจัยบวกในดานดอกเบี้ยที่มีการลดลง สงผลทําใหผูบริโภคมีความสามารถใน
การผอนชําระหนี้มากขึ้น รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลที่คาดวาจะเพิ่มอํานาจซื้อใหกับประชาชนในการกระตุนเศรษฐกิจ ไม
วาจะเปนการเพิ่มเงินในมือประชาชนและลดภาระคาใชจายใหกับประชาชน รวมทั้งมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย โดย
การหักดอกเบี้ยบานได 100,000 บาทตอป หรือการใหคาลดหยอนจากเงินตน 300,000 บาท สําหรับผูที่ซื้อบานหลังแรก
และโอนในป 2552 รวมทั้งการตออายุมาตรการคาธรรมเนียมการโอนจดจํานองและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ถึงแมวาป 2552 จะมีแนวโนมชะลอตัวตอไป แตยังถือวาเปนปที่มีการแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการใชกลยุทธดาน
ราคาเพื่อเรงระบายสินคา ลดภาระตนทุน และเสริมสภาพคลองของผูประกอบการ เชน การลดราคาบาน การใชกลยุทธ
ส ง เสริ ม การขาย เช น ตกแต ง ฟรี หรื อ การสมนาคุ ณ เฟอร นิ เ จอร ต กแต ง บ า น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารทํ า ตลาดระหว า ง
ผูประกอบการกับสถาบันการเงินในการนําเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษแกผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัย คาดวากําลังซื้อที่อยูอาศัย
อาจยังคงไมปรับตัวดีขึ้นอยางรวดเร็วนัก โดยความตองการที่อยูอาศัยนาจะมีแรงซื้อมาจากความตองการที่อยูอาศัย
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พื้นฐานเพื่อการอยูอาศัยจริงที่เปนตลาดกลุมที่มีกําลังซื้อหรือมีความจําเปน การเลือกซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภคในขณะนี้
ไดปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของตลาด โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดมีการแขงขันสูงและมีสินคาออกสูตลาดจํานวนมาก ทํา
ใหผูบริโภคมีขอเปรียบเทียบในแตละสินคามากขึ้นและผูบริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อที่อยูอาศัยไดในราคาที่ถูกลง (รวมถึง
การไดรับสวนลดจากมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพยที่ชวยแบงเบาภาระของผูบริโภคไดระดับหนึ่ง) และผูบริโภคจะใชเวลา
ในการเลือกที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับความตองการของตนเองโดยไมจําเปนตองเรงตัดสินใจ
นอกจากนี้ทางการยังมีการออกกฎระเบียบขอบังคับใหม ๆ ที่จะเขามาชวยคุมครองผูบริโภคในการซื้อที่อยูอาศัย
ซึ่งไดประกาศมีผลบังคับใชแลวเมื่อปลายป 2551 คือ พระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา หรือ
Escrow Account มีลักษณะเปนการใหนําเงินดาวนผอนชําระของลูกคาแยกเก็บในบัญชีดูแลทรัพยสินตางหากเรียกวา
“Escrow Account” โดยผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะไมสามารถนําเงินดาวนผอนชําระของลูกคามาใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนไดจนกวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการฯ จะไดรับผลกระทบในดานเงินทุนหมุนเวียน
จําเปนจะตองมีแหลงเงินทุนสํารองเพียงพอเพื่อใหการกอสรางใหแลวเสร็จ ในขณะที่ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้นโดย
เฉพาะที่อยูอาศัยประเภทคอนโดซึ่งตองใชระยะเวลานานกวาจะสรางใหแลวเสร็จ สําหรับบริษัทฯ เองผลกระทบจาก พ.ร.บ.
ดังกลาวมีคอนขางนอยเนื่องจากบริษัทฯ ใชสัดสวนเงินทุนหมุนเวียนที่ไดรับจากเงินดาวนของลูกคาเปนสัดสวนต่ํา เมื่อ
เทียบกับเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทฯ ไดจากแหลงอื่นๆ ทั้งเงินกูระยะสั้นและระยะยาวในรูปของเงินกูโครงการ อีกทั้งบริษัทฯ
มีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินดาวนที่สั้นเพียง 2.5 เดือนกอนการโอนกรรมสิทธิ์

อุปทานและอุปสงค
สําหรับดานอุปทาน (Supply) จากขอมูลรายงานการสํารวจวิจัยของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
จํากัด (AREA) พบวา ในป 2550 มีโครงการที่อยูอาศัยซึ่งเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 81,364
ยูนิต โดยมีประเภทที่อยูอาศัยที่มีสัดสวนสูงสุดเปนอาคารชุด รอยละ 55 รองลงมาเปนทาวนเฮาส รอยละ 22, บานเดี่ยว
รอยละ 14, บานแฝด รอยละ 7, อาคารพาณิชยและที่ดินจัดสรร รอยละ 2 โดยมีมูลคาโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ
186,250 ลานบาท ทั้งนี้ ยังมีราคาขายเฉลี่ยตอหนวยของอสังหาริมทรัพยที่ราคาเฉลี่ย 2.29 ลานบาท
ในป 2551 โครงการที่อยูอาศัยซึ่งเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวน 67,791 ยูนิต ลดลง
จากป 2550 รอยละ 17 โดยมีประเภทที่อยูอาศัยที่มีสัดสวนสูงสุดเปนอาคารชุด รอยละ 46 รองลงมาเปนทาวนเฮาส รอย
ละ 30, บานเดี่ยว รอยละ 17, บานแฝด รอยละ 5 และอาคารพาณิชย รอยละ 2 โดยมีมูลคาโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ
184,245 ลานบาท ทั้งนี้ ยังมีราคาขายเฉลี่ยตอหนวยของอสังหาริมทรัพยที่ราคาเฉลี่ย 2.72 ลานบาท
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แผนภูมิเปรียบเทียบประเภทที่อยูอาศัยโครงการเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ป 2550
ป 2551
จํานวนที่อยูอาศัยรวม 81,364 ยูนิต
จํานวนที่อยูอาศัยรวม 67,791 ยูนิต
ทาวนเฮาส, 30%

ทาวนเฮาส, 22%
อาคารชุด, 55%
อาคารชุด, 46%
บานเดี่ยว, 14%

บานเดี่ยว, 17%
บานแฝด, 7%

ที่ดินจัดสรร, 0%

ที่ดินจัดสรร, 0%

อาคารพาณิชย, 2%

บานแฝด, 5%
อาคารพาณิชย, 2%

ที่มา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด (AREA)

ตารางที่อยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป 2551 แยกตามระดับราคา
(จํานวน :หนวย)
ระดับราคา (ลบ.)

บานเดี่ยว

บานแฝด

ทาวนเฮาส

อาคารพาณิชย

อาคารชุด

ที่ดินจัดสรร

รวม

< 0.500

-

-

-

-

80

-

80

0.501-1.000

-

96

5,125

-

4,014

-

9,235

1.001-2.000

449

1,027

9,240

-

11,562

6

22,284

2.001-3.000

3,860

1,388

2,684

333

7,478

-

15,743

3.001-5.000

4,028

843

3,003

472

5,243

-

13,589

5.001-10.000

2,965

-

138

301

2,374

-

5,778

405

-

29

-

520

51

1,005

-

-

24

-

51

2

77

11,707

3,354

20,243

1,106

31,322

59

67,791

10.001-20.000
> 20.000
รวม

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

จากขอมูลของ AREA ในป 2551 แยกตามประเภท พบวา ที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดมีการเปดตัวมากที่สุด คิด
เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 46.2 รองลงมาคือ ทาวนเฮาส, บานเดี่ยว และบานแฝด คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.9, รอยละ 17.3
และรอยละ 4.9 ตามลําดับ โดยสินคาใหมที่เขามาในตลาดในชวงนี้สวนใหญจะเปนสินคาที่มีราคาประมาณ 1-3 ลานบาท
ซึ่งคิดเปนสัดสวน 56% ของสินคาที่ออกสูตลาดทั้งหมด ทาวนเฮาสก็ยังเปนสินคาที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสอง รองจาก
อาคารชุด โดยเฉพาะทาวนเฮาสที่ระดับราคา 1 ถึง 3 ลานบาทนั้นยังไดรับการตอบรับที่ดีจากผูซื้อ ปรากฎการณเชนนี้แสดง
ถึงแนวโนมที่ชัดเจนของความนิยมตอที่อยูอาศัยในระดับราคาต่ํา – ปานกลาง วา ยังคงมีอยูมาก
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แผนภูมิจํานวนที่อยูอาศัยที่จําหนายไดของที่อยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป 2551
จํานวนที่อยูอาศัยรวม 28,872 ยูนิต
อาคารชุด, 64%
ทาวนเฮาส, 21%

บานเดี่ยว, 11%

ที่ดินจัดสรร, 0%

บานแฝด, 3%
อาคารพาณิชย, 1%

ที่มา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด (AREA)

สําหรับดานอุปสงค (Demand) จากขอมูลรายงานการสํารวจวิจัยของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
จํ า กั ด (AREA) พบว า ในป 2551 มี จํ า นวนที่ อ ยู อ าศั ย ที่ จํ า หน า ยได ข องที่ อ ยู อ าศั ย ในโครงการที่ เ ป ด ตั ว ใหม ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 28,872 ยูนิต คิดเปนรอยละ 42.6 ของจํานวนที่อยูอาศัยซึ่งเปดตัวใหมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปเดียวกัน โดยมีประเภทที่อยูอาศัยที่มีสัดสวนในการจําหนายไดสูงสุดเปนอาคารชุดรอย
ละ 64 รองลงมาเป น ทาวน เ ฮ า ส ร อ ยละ 21, บ า นเดี่ ย ว ร อ ยละ 11, บ า นแฝด ร อ ยละ 3, อาคารพาณิ ช ย ร อ ยละ 1
ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาทางการตลาด กลุมสินคาทาวนเฮาสในราคาระดับลางถึงปานกลางยังคงเติบโตไดดี
ในปนี้ และกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลางยังคงมีความตองการที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นในปนี้หรืออยางนอยก็ไมต่ํากวาป
2551 โดยเฉพาะความตองการในกลุมที่อยูอาศัยที่มีราคาระหวาง 1-3 ลานบาทตอหลัง ยังคงมีแนวโนมที่สดใส ซึ่งไดรับ
ความชวยเหลือโดยตรงจากมาตรการทางภาษีของรัฐบาล
โครงการบานเดี่ยวก็นาจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในป 2551 เนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่จะชวย
กระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค รวมทั้งรายการสงเสริมทางการตลาดและกลยุทธราคาที่ต่ําลง ซึ่งจะถูกนํามาใชโดย
ผูประกอบการที่ตองการเคลียรสต็อกสินคาบานของตน
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ตารางแสดงผลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัย
ประเภทที่อยูอาศัย
หนวย
รวมโครงการ จํานวนหนวย
%
ทั้งหมด
มูลคาโครงการ
ลานบาท
ตั้งแตป 2549
%
ป 2551 ราคาขายเฉลี่ย/หนวย ลานบาท
หนวย
เฉพาะ จํานวนหนวย
%
โครงการ
มูลคาโครงการ
ลานบาท
เปดใหม
%
ในป 2551 ราคาขายเฉลี่ย/หนวย ลานบาท
หนวย
สถานการณ ขายได
%
ยอดขาย
หนวย
ในป 2551 คงเหลือ
%

บานเดี่ยว บานแฝด
112,945
28%
499,069
46%
4.42
11,707
17%
49,381
27%
4.22
77,565
27%
35,380
33%

21,416
5%
47,883
4%
2.24
3,354
5%
8,339
5%
2.49
12,810
4%
8,606
8%

ทาวนเฮาส
91,534
23%
151,626
14%
1.66
20,243
30%
37,735
21%
1.86
61,650
21%
29,884
28%

อาคาร
พาณิชย
8,314
2%
25,368
2%
3.05
1,106
2%
4,694
3%
4.24
6,201
2%
2,113
2%

คอนโด
มิเนียม
163,718
41%
354,786
33%
2.17
31,322
46%
83,259
45%
2.66
131,553
45%
32,165
30%

ที่มา : บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส

ตลาดบานเดี่ยว
จากการสํารวจตลาด พบวาโครงการบานเดี่ยวที่เปดตัวใหมในป 2551 ยังคงมุงทําตลาดกับกลุมลูกคาระดับกลาง
และระดับกลาง – ลาง เปนหลัก ดังจะเห็นไดจากโครงการบานเดี่ยวราคา 2-5 ลานบาท โดยยังคงรักษาสวนแบงตลาดได
ถึงรอยละ 67 โดยมีจํานวนหนวยที่เปดขายมากที่สุดในระดับราคา 3-5 ลานบาท รองลงมาเปนระดับราคา 2-3 ลานบาท
ณ สิ้นป 2551 บานเดี่ยวมีจํานวนหนวยในการเสนอขายรวมทั้งหมดถึง 112,945 หนวย โดยมีสัดสวนบานเดี่ยว
ระดับราคากลาง (ราคา 3-5 ลานบาท) สูงสุดคิดเปนรอยละ 39 เมื่อพิจารณาสถานการณการขายของสินคาที่เปดตัวใหม
ในป 2551 พบวาบานเดี่ยวขายไดจํานวน 1,126 ยูนิต เฉลี่ยเดือนละ 185 ยูนิต ลดลงจากป 2550 ที่ขายไดเฉลี่ยเดือนละ
232 ยูนิต
ตลาดทาวนเฮาส
ตลาดทาวนเฮาสมีจํานวนหนวยที่เปดขายถึงรอยละ 29 ของจํานวนหนวยทั้งหมด มีมูลคารวมกันประมาณรอยละ
19 ของจํานวนที่อยูอาศัยที่เปดขาย อุปทานของตลาดทาวนเฮาสในป 2551 ตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีทั้งสิ้น
91,534 หนวย เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 10 โดยระดับราคาไมเกิน 2 ลานบาท มีจํานวนการเปดขายสูงสุด คือ 71,399
หนวย หรือคิดเปนรอยละ 78
จากการสํารวจตลาดโครงการทาวนเฮาสที่เปดตัวใหมในป 2551 มีจํานวนหนวยทั้งสิ้น 20,243 หนวย เพิ่มขึ้นจากป
2550 รอยละ 13 เมื่อแยกตามระดับราคา พบวาทาวนเฮาสราคาต่ํากวา 2 ลานบาท มีสวนแบงตลาดมากที่สุด มีจํานวน
หนวยเปดขาย 14,365 ยูนิต หรือรอยละ 71
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ตลาดอาคารชุดพักอาศัย
ป 2551 ตลาดอาคารชุดพักอาศัยยังคงมีจํานวนสูงสุดในตลาดที่พักอาศัย โดยมีจํานวน 163,718 หนวยหรือรอยละ
41 และมีมูลคาโครงการรวม 354,786 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 17 โดยจํานวนหนวยขายที่เปดใหมในป 2551
มีจํานวนหนวยเปดขาย 31,322 ลดลงถึงรอยละ 30 โดยเฉพาะอาคารชุดระดับราคาไมเกิน 3 ลานบาทมีการพัฒนาสูงสุด
ถึงรอยละ 74 ของจํานวนอาคารชุดทั้งหมดที่เปดในปนี้
ณ สิ้นป 2551 อุปทานคงคางของอาคารชุดพักอาศัยคงเหลือ 32,165 หนว ย ในป 2552 คาดวาสถานการณ
คอนโดมิเนียมในเมืองมีแนวโนมชะลอตัวลง แตก็มีปจจัยหนึ่งที่อาจเปนตัวแปรได คือ โครงการกอสรางรถไฟฟา โดยเฉพาะ
สายที่เชื่อมไปยังเขตชั้นนอกอาจทําใหการซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองลดลงได เนื่องจากคอนโดมิเนียมในเมืองราคาคอนขาง
สูง

ภาพรวมตลาดที่อยูอาศัย จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากจากชาวตางชาติที่นิยมมาทองเที่ยวพักผอน ทําใหตลาด
การทองเที่ยวยังเติบโตไดดีถึงแมจะผานเหตุการณสินามิในปลายป 2547 แลวก็ตาม เมื่อตลาดทองเที่ยวเติบโตทําใหตลาด
อสังหาริมทรัพยเติบโตตามไปดวย จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทําใหคนจากจังหวัดอื่นเขามาทํางานในภูเก็ตเปน
จํานวนมาก ประกอบกับความตองการของชาวตางชาติที่นิยมซื้อที่พักอาศัยในแหลงทองเที่ยว โดยกฎหมายอนุญาตให
ชาวตางชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ซื้อหองชุดรวมไมเกินรอยละ 49 ของพื้นที่ขายทั้งหมดในโครงการ และสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในวิลลาไดในรูปแบบสิทธิการเชาระยะยาว (Leasehold) ระยะเวลา 30 ป ทําใหมีความตองการที่พักอาศัย
เพิ่มขึ้น มีนักลงทุนทั้งที่เปนคนทองถิ่น นักลงทุนจากสวนกลางและตางประเทศเขามาลงทุน ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพย
เติบโตขึ้นอยางมาก และตลาดอสังหาริมทรัพยในภูเก็ตมีการปรับตัวของราคาและปริมาณการซื้อขายอยูในภาวะขาขึ้น
ตลอด 5 ปที่ผานมา ประเภทที่พักอาศัยในภูเก็ตมีทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบ เชน อาคารชุด รีสอรท วิลลา และบาน
จัดสรร ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส และบานแฝด กลุมลูกคาสําหรับอาคารชุดและวิลลาสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ โดย
มีการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องรอบเกาะภูเก็ต สามารถมองเห็นวิวทะเลไดอยางสวยงาม สวนตลาดบานเดี่ยว ทาวน
เฮาส และบานแฝดจะมีคนทองถิ่นภูเก็ต คนจากตางจังหวัดที่ยายเขามาทํางานในภูเก็ต และชาวตางชาติบางบางสวนเปน
กลุมลูกคาเปาหมาย ราคาเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลานบาท จากผลสํารวจของ AREA พบวา ในป 2550 มีโครงการบานจัดสรร
เกิดขึ้นจํานวนมาก แตยังสามารถขายไดเกือบทั้งหมดมีประมาณ 3,000 หนวย สามารถขายได 2,600 หนวย และไดมี
การคาดการณวา ตลอดป 2551 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในภูเก็ตมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ถึงแมจะมีปจจัย
ภายนอกที่เปนดานลบทั้งในเรื่องของราคาน้ํามันที่ขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สถานการณการเมืองในประเทศที่ยังมีปญหาอยู
คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น แตปจจัยลบเหลานี้ก็ไมไดสงผลกระทบตอธุรกิจอสังหาฯ ในภูเก็ตมากนัก ยังคงมีนักลงทุนทั้งคน
ทองถิ่นภูเก็ต นักลงทุนจากสวนกลาง รวมถึงนักลงทุนจากตางชาติยังทยอยเขามาลงทุนเปดโครงการอสังหาริมทรัพยใน
ภูเก็ตอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม จากรายงานของซีบี ริชารด เอลลิส ประเทศไทย ไดสํารวจตลาดอสังหาริมทรัพยในภูเก็ต พบวา
ในชวงไตรมาส 4 ป 2551 เปนชวงพลิกผันของตลาดอสังหาริมทรัพยในภูเก็ต โดยมีการปรับตัวของราคาและปริมาณการซื้อ
ขายเปนผลมาจากสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก สงผลใหปริมาณการซื้อขายอสังหาริมทรัพยและการเปดโครงการใหม
ลดลงเปนอยางมาก ในขณะที่การลมเลิกโครงการก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมและวิลลาใน
จังหวัดภูเก็ต โดยในป 2552 มีคอนโดมิเนียมที่จะสรางแลวเสร็จประมาณ 1,700 ยูนิต แตเชื่อวาบางโครงการจะลาชา
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ออกไป เนื่องจากมีอัตราการซื้อขายลดลง ในขณะที่ตลาดวิลลาเฉพาะไตรมาสที่ 4 ของป 2551 มีโครงการวิลลากวา 10
โครงการ มี วิ ล ล า ร ว มกั น มากกว า 450 หลั ง ต อ งหยุ ด ชะงั ก หรื อ ล า ช า ออกไปเช น กั น แต ใ นระยะยาวยั ง มองว า ตลาด
อสังหาริมทรัพยของภูเก็ตจะกลับมา เนื่องจากเปนตลาดที่มีความโดดเดนเมื่อเทียบกับตลาดบานพักตามอากาศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะเปนสถานตากอากาศชั้นนําของภูมิภาค จากขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูล
ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห พบวาชาวตางชาติชะลอการซื้อที่พักอาศัยในไทยเนื่องจาก
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในตางประเทศ ในการสํารวจอุปทานที่อยูอาศัยในจังหวัดภูเก็ตตั้งแตอดีตจนถึงปลาย
ไตรมาส 3 ป 2551 พบวาโครงการที่อยูอาศัยประเภทวิลลาราคาแพงมากกวา 70 โครงการ จํานวนหนวยรวมเกือบ 1,300
หนวย สวนใหญประมาณ 900 หนวย อยูทางดานฝงตะวันตกหรือดานชายฝงอันดามัน ในจํานวนนี้พบวามีการกอสราง
เสร็จเพียง 250 หนวย อยูในระหวางการกอสรางเกือบ 900 หนวย ที่เหลือยังไมไดเริ่มสราง และในจํานวนหนวยทั้งหมดนี้
พบวามีการทําสัญญาซื้อขายกันแลวจํานวนมากกวาครึ่งเล็กนอย ราคาที่ซื้อขายสวนใหญอยูประมาณ 10 ลานบาทขึ้นไป
ถึงเกิน 50 ลานบาท
ในสวนของอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนั้น มีคอนโดระหวางการขายประมาณ 1,650 หนวย ตามดวยอําเถอกระทู
ดานชายฝงตะวันตกมีประมาณ 1,400 หนวย สวนของอําเภอถลางมีประมาณ 750 หนวย ในจํานวนนี้สรางเสร็จแลวไมถึง
400 หนวย อีกประมาณ 2,500 หนวย อยูระหวางการกอสราง และอีกประมาณ 850 หนวย ยังไมไดเริ่มสราง มียอดขายทุก
สถานะของการกอสรางรวมมากกวา 2,000 หนวย แตยอดโอนนอยกวา 10% เพราะโครงการสวนใหญยังกอสรางไมเสร็จ
สวนโครงการในแนวราบ บานจัดสรร ไดแก บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย จากผลการสํารวจโดย
เลือกโครงการที่ยังมีหนวยเหลือขายอยางนอย 6 หนวย มีรวมทั้งสิ้น 88 โครงการ มีจํานวนหนวยรวมประมาณ 8,600 หนวย
โดยประมาณ 5,300 หนวย อยูในอําเภอเมือง อีกประมาณ 2,900 หนวย อยูในอําเภอถลาง มีเพียงไมถึง 400 หนวย อยูใน
อําเภอกระทู มีจํานวนหนวยสรางเสร็จแลวประมาณ 3,000 หนวย ระหวางกอสรางประมาณ 2,800 หนวย และยังไมไดเริ่ม
กอสรางอีกประมาณ 2,800 หนวย ในจํานวนนี้มียอดทําสัญญาจะซื้อจะขายแลวประมาณ 5,500 หนวย แตจากที่ขายได
ทั้งหมดนั้นมียอดโอนแลวเพียงประมาณ 2,720 หนวย
สําหรับโครงการอาคารชุด ผลการสํารวจพบวามีโครงการอาคารชุดที่อยูระหวางการขายในชวงเวลาเดียวกันจํานวน
รวม 51 โครงการ จํานวน 3,773 หนวย มีหนวยที่ขายไดแลว 2,054 หนวย และมีหนวยที่โอนกรรมสิทธิ์ไปแลวทั้งสิ้น 99
หนวย สวนความคืบหนาในการกอสรางมีอาคารชุดที่กอสรางเสร็จสมบูรณแลวจํานวน 421 หนวย อยูระหวางการกอสราง
2,524 หนวย และยังไมเริ่มกอสรางอีก 828 หนวย โดยมีหนวยรอการขายที่กอสรางเสร็จสมบูรณแลวจํานวน 74 หนวย อยู
ระหวางการกอสราง 985 หนวย และยังไมกอสรางอีก 660 หนวย
3.2.3 ภาวะการแขงขันและผูประกอบการ
จากปจจัยของปญหาทางการเมืองที่มีตอเนื่องมาตั้งแตป 2549 รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ถดถอย
อยางรุนแรง ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย รวมทั้งปญหาการวางงาน ทําใหผูประกอบการสวนใหญมีการปรับตัวตาม
ความตองการของตลาด จากที่เคยพัฒนาที่อยูอาศัยราคาสูงก็หันมาพัฒนาที่อยูอาศัยที่มีราคาปานกลางมากขึ้น พัฒนา
โครงการที่ใกลเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม 1-2 ลานบาท ที่ตั้งอยูในทําเลใจกลางเมืองและมีระบบรถไฟฟา
เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่มีความชัดเจนกอสรางรถไฟฟา
จากภาวะการแขงขันที่รุนแรง ผูประกอบการจึงตองมีความเปนมืออาชีพ โดยจะตองมีการสํารวจเกี่ยวกับความ
ตองการของผูบริโภความีความตองการแบบไหน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา ใน
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ขณะเดียวกัน ก็ตองมีการสรางบานใหมีคุณภาพและบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการสรางความนาเชื่อถือใหกับ
ผูประกอบการไดมากขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสภาวะการ
แขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและปรับกลยุทธในการทําธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยดังกลาว ดังนี้
(1) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลดีตอภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากความตองการซื้อในภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยผูกติดอยูกับภาวการณทางเศรษฐกิจโดยรวมเปนสําคัญ
• ขยายระยะเวลามาตรการลดหยอนอัตราภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ออกไปอีก 1 ป จากเดิม
สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2552 เปน วันที่ 28 มีนาคม 2553 โดยลดหยอนอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับการขายอสังหาริมทรัพยในโครงการจัดสรรและอาคารชุดจากเดิมที่กําหนดไวรอยละ 3
เหลือรอยละ 0.1 สําหรับรายรับกอนหักรายจายใดๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากําไร
• มาตรการภาษีใหมีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับผูที่จายเงินคาซื้ออสังหาริมทรัพยที่
ไมเคยผานการใชงานมากอน เปนจํานวนเทากับมูลคาที่จายจริง แตไมเกิน 300,000 บาท ทั้งนี้
การไดสิทธิ์ดังกลาวจะตองทําการโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพยภายในป พ.ศ. 2552 เทานั้น
มาตรการฯนี้ เปนมาตรการเพิ่มเติมจากที่ให ผูมีเงินไดสามารถหักลดหยอนดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อ
ซื้อ เชาซื้อ หรือสรางที่อยูอาศัยตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 100,000 บาทตอป
• การลดหยอนคาธรรมเนียมโอนจากเดิมที่กําหนดไวรอย 2 เหลือรอยละ 0.01 และเรียกเก็บคาจด
ทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยในอัตรารอยละ 0.01 จากเดิมที่กําหนดไวรอยละ 1.00
• เพิ่มยอดดอกเบี้ยเงินกูที่จะสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดจากเดิมไมเกิน 100,000 บาท เปน
200,000 บาท รวมถึงแผนการกระตุนการปลอยเงินกูใหแกผูซื้อบานที่มีรายไดนอย
• มาตรการลดหยอนภาษีเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน โดยใหปรับเพิ่มเงินไดสุทธิท่ีไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จากเดิมที่กําหนดไว 100,000 บาท เปน 150,000 บาท ตลอดจนการ
เพิ่มวงเงินหักลดหยอนเบี้ยประกันตางๆ, การเพิ่มวงเงินหักลดหยอนสําหรับการซื้อหนวยลงทุน
RMF และ LTF, การเพิ่มวงเงินหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูคูสมรส บิดา มารดา บุตร เปนตน
• มาตรการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเดิม โดย
บริษัทในตลาด เอ็ม เอ ไอ ที่มีกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 20 ลานบาท ใหจัดเก็บเหลือรอยละ 20
และสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท ให
จัดเก็บเหลือเก็บรอยละ 25 เปนระยะเวลา 3 ป
(2) การลงทุนในโครงการเม็กกะโปรเจ็กต โดยเฉพาะรถไฟฟาสายตางๆ เปนปจจัยบวกสําคัญในภาพรวม และยัง
สงผลตอการขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวของที่อยูอาศัยตางๆ
(3) อัตราดอกเบี้ยมีทิศทางปรับลดลงตามนโยบายการเงินโลก ปจจุบันลดลงมาต่ํามากซึ่งถือเปนปจจัยบวก
สําหรับผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัย รวมถึงตนทุนการผลิตของผูประกอบการมีแนวโนมปรับตัวลงตามอัตราเงินเฟอที่ปรับตัว
ลดลง เนื่องจากราคาน้ํามัน และราคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวลงเชนกัน
(4) ปริ ม าณอุ ป ทานคงค า งของที่ อ ยู อ าศั ย ที่ มี แ นวโน ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ตั้ ง แต ป 2548 ทํ า ให ผู ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยตองระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสที่ผูประกอบการ
จําเปนที่ตองพิจารณาในเรื่องทําเลและระดับราคาเปนอยางมาก
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ความสามารถในการแขงขัน
ในกลุมผูประกอบการที่พักอาศัยที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเฉพาะบานเดี่ยว บานแฝดและทาวนเฮาส
โดยโครงการที่พัฒนาอยูในพื้นที่นนทบุรีและภูเก็ตเหมือนกับบริษัทฯ มีอยูเปนจํานวนมากทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ อาทิเชน บมจ. แลนด แอนด เฮาส, บมจ.ปริญสิริ, บมจ.เอสซีแอสเซท, บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท สําหรับ
จังหวัดภูเก็ตมีผูประกอบการที่พัฒนาโครงการคลาย TPD ไดแก บมจ.ศุภาลัย, บมจ.บานรอค เปนตน นอกจากนี้ ยังมี
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และผูประกอบการรายยอยอีกหลายราย ซึ่งถือไดวาบริษัทฯ มีคูแขงอยูเปน
จํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ประเมินวา บริษัทฯ มีศักยภาพสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ไดโดยมีจุด
แข็งในการแขงขันในตลาดไดดังนี้
1. รูปแบบบาน : รูปแบบบานของบริษัทฯ จะแตกตางจากคูแขง โดยบริษัทฯ ทําการสํารวจความตองการของ
ลูกคาเพื่อออกแบบบานใหตรงตามความตองการของลูกคา เชน โครงการคลัสเตอรวิลล เปนทาวนเฮาสสไตล
บานเดี่ยว หนากวาง 8 เมตร กวางกวาทาวนเฮาสทั่วไป การจัดแบงบานเปนกลุม ๆ ละ 2 – 4 หลัง ทุกหลังมี
สวนสวนตัว หรือถาเปนโครงการไพลมเพลส รูปแบบทาวนเฮาสทั่วแตจะมีหองนอนชั้นลาง ภายในโครงการมี
สระวายน้ํา สโมสร และฟตเนส แตกตางจากโครงการทาวนเฮาสอื่น ๆ ซึ่งจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการบานแฝด มีรูปแบบสไตลบานเดี่ยว มีฟงกชั่นใชสอยเหมือนบานเดี่ยว
แตลูกคาสามารถจายไดในราคาบานแฝดซึ่งจะต่ํากวาบานเดี่ยวทั่วไป
2. การจัดสรรพื้นที่สวนกลาง : การใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกคา โดยทุก ๆ โครงการของบริษัทฯ ไม
วาจะเปนโครงการทาวนเฮาส บานแฝด และบานเดี่ยว จะมีการจัดสรรพื้นที่สวนกลางที่มากกวาพื้นที่ตามที่
กฎหมายกําหนด และบริษัทฯ นําพื้นที่สวนกลางดังกลาวมาสรางเปนสระวายน้ํา สโมสร และฟตเนส เพื่อให
เปนจุดพักผอน และใหลูกคาไดออกกําลังกาย ลูกคามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการของคูแขงทั่วไปจะไม
เนนการเพิ่มพื้นที่สวนกลางแตจะนําพื้นที่มาพัฒนาเปนที่อยูอาศัยมากกวา
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใชในการบริหารจัดการดวย
ระบบคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันระหวางทุกโครงการและสํานักงานใหญ ซึ่งปจจุบันมีระบบที่ใชอยูดังนี้
 โปรแกรมบริหารขอมูลโครงการ ใชในการบริหารจัดการขอมูลของโครงการทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง
ทีมผูบริหารสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวกับการขายและสินคาคงเหลือทั้งหมดไดตลอดเวลา
 โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลลูกคามาเยี่ยมชม โครงการหรือขอมูลงาน
ขายที่เกิดจากโครงการตางๆ ของบริษัทฯ มายังสํานักงานใหญ เพื่อใหฝายการตลาดสามารถ
วิเคราะหลักษณะความชื่นชอบและสิ่งที่ลกู คาตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 โปรแกรมระบบจั ด การบริ ก ารงานหลั ง การขาย สามารถชว ยจั ด เก็ บ ประวั ติ ก ารซอ มและช ว ย
บริ ห ารงานซ อ มทั้ ง หมด ซึ่ ง สามารถช ว ยให ก ารติ ด ตามสถานะการซ อ มแซม ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ใชสําหรับบานแตละหลัง และ/หรือ ในแตละหมวดการซอมเพื่อนํามาวิเคราะหหา
สาเหตุวา เกิดจากการใชงาน หรือวัสดุที่ใช หรือจากการออกแบบ
 โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ เปนโปรแกรมในการบริการงานจัดซื้อแบบ Online ชวยในการจัดทําใบ
ขอซื้อและการอนุมัติผานระบบ Online ทําใหมีความสะดวกในการบริหารจัดการงานดานการสั่งซื้อ
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4.

5.

6.
7.

สินคาและวัสดุตางๆ รวมทั้งการตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การทํางานที่ยุงยากและซับซอนไดเปนอยางดี
ทําเลที่ตั้งของโครงการ : โครงการแตละโครงการของบริษัทฯ อยูในทําเลที่ดีและมีความไดเปรียบในการ
แขงขันสูง สามารถแขงขันกับคูแขงได กลาวคือ ที่ดินที่จัดสรรจะอยูติดถนนใหญ หรือหากอยูในถนนรองก็จะ
มีระยะหางจากถนนใหญไมเกิน 1 - 2 กิโลเมตร และมีการคมนาคมสะดวก ซึ่งถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญใน
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ราคา : บริษัทฯ มีการกําหนดราคาขายอยางสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัย บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการกําหนดราคาอยางยุติธรรม เพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่เสนอสินคาในระดับราคาเดียวกัน สินคาของบริษัทฯ จะ
มีฟงกชั่นการใชสอยที่มากกวา รูปแบบที่โดดเดนกวา และสภาพโครงการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
ในโครงการที่เหนือกวา
คุณภาพวัสดุที่ใช : บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพดีและงายตอการบํารุงรักษาในอนาคต
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและลดภาระของลูกคาในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมในอนาคต
ทีมงาน : บริษัทฯ มีทีมงานที่เปยมดวยความสามารถและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองคกรมี
ขนาดเล็ก ดังนั้น จึงมีความคลองตัวและความยืดหยุนในการทํางานคอนขางสูง ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบ
ทางดานการบริหารและการจัดการ

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
3.3.1 การจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
1) ขั้นตอนการบริหารโครงการ
ในแตละโครงการจะมีระยะเวลาในการบริหารโครงการแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะโครงการ แบบ
บาน และขนาดของพื้นที่ใชสอย โดยปกติระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 8-10 เดือน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
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ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
1 เดือน

ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน เขียนแบบโครงการ และเริ่มถมดิน
2-3 เดือน

2-4 เดือน

ยื่นขอใบอนุญาตตางๆ จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ถมดิน พัฒนาสาธารณูปโภคเบื้องตน และสราง
สํานักงานขาย บานตัวอยาง และบานสรางกอนขาย

เปดจองขายและทําสัญญา โดยบานตัวอยางเสร็จพรอมใหเขาชม

ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์บานใหแกลูกคา

บริการหลังการขายและลูกคาสัมพันธ
ในการกอสรางบานแตละหลังจะใชเวลาประมาณ 5-8 เดือน แตถาเปนบานขนาดเล็กก็จะใชเวลาในการกอสราง
บานแตละหลังประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี่ยระยะเวลาจากการเปดจองขายจนถึงวันที่สามารถโอนใหกับลูกคาประมาณ 24 เดือน สําหรับบานสรางกอนขาย
2) การจัดซื้อที่ดิน
บริษัทฯ ไมมีนโยบายซื้อที่ดินเก็บไวเพื่อการพัฒนาในอนาคต แตจะพิจารณาการจัดซื้อที่ดินโดยการศึกษาทิศ
ทางการเติบโตของแหลงที่อยูอาศัย เสนทางการพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมือง มีการคาดการณทิศทางการเติบโต
ของเมืองกอนการตัดสินใจซื้อที่ดิน โดยบริษัทฯ มีการติดตามและศึกษาขอมูลเรื่องที่ดินอยางใกลชิด เพื่อใหทราบแนวโนม
และศักยภาพในการพัฒนาของที่ดินในทําเลตางๆ การจัดซื้อที่ดินของบริษัทฯ จะมีทั้งจากกลุมนายหนาที่เขามาเสนอที่ดิน
ใหกับบริษัทฯ เปนระยะๆ และจากการที่บริษัทฯ ติดตอกับเจาของที่ดินเองโดยตรง บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดและราคาประเมิน เพื่อใหการจัดซื้อที่ดินมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนการควบคุมตนทุนโครงการ การจัดซื้อ
ที่ดิน การทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน การคาที่ดินทั้งในสวนของการซื้อที่ดินเพื่อนํามาพัฒนาเปนโครงการจัดสรรและเพื่อ
เปนทรัพยสินของบริษัทฯ จะเปนไปอยางรัดกุมโดยผานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
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3) ผูรับเหมากอสราง
ผูรับเหมากอสรางโดยสวนใหญเปนผูรับเหมาที่รวมงานกับบริษัทฯ มาเปนเวลานาน มีผลงานและความสามารถ
ในการรับงานสอดคลองกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดวาจางผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการ
กอสราง โดยบริษัทฯ ไมมีแรงงานในการกอสรางเปนของตนเอง อยางไรก็ตาม ในการหาผูรับเหมาเพิ่มเติม บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลือกผูรับเหมากอสรางจากผลงาน คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทํางานใหแลวเสร็จ
รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูรับเหมา เพื่อใหแนใจวาผูรับเหมาจะสามารถจัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการกอสราง
ไดตรงตามที่กําหนดในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงขนาดและแรงงานของผูรับเหมาแตละราย เพื่อใหแนใจวา
ผูรับเหมามีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่จะรับ โดยปกติผูรับเหมากอสรางจะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายดําเนินการ คา
วัสดุกอสรางที่เกี่ยวของในงาน (นอกเหนือจากสวนที่บริษัทฯ จัดหาให) อุปกรณ สัมภาระ เครื่องมือเครื่องใช และคาจาง
เหมาแรงงานกอสราง เปนลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จตามขอบขายสัญญาที่ไดทํากันไว บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดราคากลาง
โดยฝายแบบและฝายประเมินราคา และบริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาวัสดุกอสรางหลักๆ ใหแกผูรับเหมา ทั้งนี้ เพื่อเปนสวน
หนึ่งของการบริหารตนทุนและการควบคุมคุณภาพของวัสดุกอสราง
บริษัทฯ จะจายคาจางเปนงวดๆ ตามงวดงานที่กอสรางสําเร็จตามสัญญา โดยมีการหักเงินประกันผลงานในแตละ
งวดงาน สําหรับผูรับเหมากอสรางรายเล็ก บริษัทฯ จะพิจารณาการแบงงวดงานและการตรวจรับงานใหถี่ขึ้น เพื่อแบงเบา
ภาระของผูรับเหมาในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการกอสราง โดยทั่วไปผูรับเหมาที่ติดตอกับบริษัทฯ จะรับประกันผลงาน
และฝมือปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณภาพของสิ่งของวัสดุอุปกรณที่ทําเสร็จตอไปอีก 1 ปหลังจากสงมอบงานที่ทําเสร็จงวด
สุดทาย หากครบกําหนด 1 ปและงานที่ผูรับเหมาสงมอบไวไมมีปญหาใดๆ บริษัทฯ จะคืนเงินประกันผลงานที่หักไวในแตละ
งวดงานใหแกผูรับเหมา ถึงแมวาบริษัทฯ จะจางผูรับเหมาใหรับผิดชอบการกอสรางโครงการของบริษัทฯ แตบริษัทฯ จะมี
วิศวกรโครงการและหัวหนาผูคุมงานซึ่งเปนพนักงานประจําของบริษัทฯ เขาควบคุมงานของผูรับเหมากอสรางใหอยูใน
มาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนด
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของผูรับเหมากอสราง ซึ่งเปนหัวใจหลักของขบวนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการผูรับเหมาสัมพันธ โดยมีผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการเปนประธานฯ และมี
กรรมการอีก 3 ทาน โดยมาจากระดับผูจัดการฝายตางๆ โดยรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ บทบาทและหนาที่
หลักๆ ของคณะกรรมการผูรับเหมาสัมพันธมีดังนี้
1. ประสานงานกับฝายกอสรางและผูรับเหมาในเรื่องที่อาจจะแกไขไดยากในระดับปฏิบัติการหรือใน
บางเรื่องที่มีผลกระทบตอสวนรวมหรือเปนนโยบาย
2. เสนอแนะและใหขอปรึกษาแกฝายกอสรางในเรื่องการออกระเบียบ กฎเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูรับเหมา
3. เผยแพรขาวสารตางๆ ซึ่งบริษัทตองการใหผูรับเหมาไดรับทราบ
4. รับเรื่องราวรองทุกขตางๆ ของผูรับเหมาเพื่อนํามาแกไขอยางเปนระบบและยุติธรรม
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานของผูรับเหมา
6. สงเสริมใหผูรับเหมาไดมีโอกาสเติบโตรวมกับบริษัทฯ และเปนสวนหนึ่งในทีมงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการพบปะสังสรรคระหวางผูรับเหมาและเจาหนาที่ระดับผูบริหารของบริษัทฯ เปน
ระยะ ทั้งนี้ เพื่อใหผูรับเหมารูสึกเปนสวนหนึ่งของทีมงานของบริษัทฯ และรับรูถึงแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ตอไปใน
อนาคต
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4) วัสดุกอสราง
วัสดุกอสรางจะแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ วัสดุกอสรางที่ผูรับเหมากอสรางจะตองเปนผูรับผิดชอบจัดหาและวัสดุ
กอสรางที่บริษัทฯ เปนผูจัดหาเอง โดยเฉลี่ยคาวัสดุกอสรางที่ผูรับเหมากอสรางจัดหามาเองเปรียบเทียบกับวัสดุที่บริษัทฯ
จัดหาใหมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 : 70
1. วัสดุกอสรางที่ผูรับ เหมากอ สรา งเปน ผูรับ ผิดชอบจัดหา ในสัญ ญาการวา จ างระหวางบริษัท ฯ และ
ผูรับเหมากอสรางจะระบุถึงคุณสมบัติของวัสดุกอสรางที่ผูรับเหมากอสรางจะตองเปนผูรับผิดชอบจัดหา
เอง ทั้งนี้ ผูรับเหมากอสรางจะตองใชวัสดุกอสรางที่ไดคุณภาพตรงกับที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ จะมีสวน
ชว ยเหลื อ ในการต อ รองราคากั บ ผู จัด จํ า หนา ยวัส ดุก อ สร า งบางรายการให กับ ผูรั บ เหมาทุ ก รายใน
โครงการ เนื่องจากการรวมปริมาณสั่งซื้อในจํานวนมากจะทําใหบริษัทฯ มีอํานาจในการตอรองราคา
มากกวาการใหผูรับเหมากอสรางแตละรายสั่งซื้อกันเอง
2. วัสดุกอสรางที่บริษัทฯ เปนผูจัดหาเอง สวนใหญจะเปนวัสดุที่ตองใชเปนจํานวนมาก หรือตองสั่งซื้อกับผู
จัดจําหนายเฉพาะราย หรือตองมีการควบคุมสเปคเปนกรณีพิเศษ หรืออาจตองใชระยะเวลาในการ
สั่งซื้อ ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระของผูรับเหมากอสราง บริษัทฯ จึงติดตอซื้อวัสดุเหลานั้นกับผูผลิตหรือ
ผูจัดจําหนายโดยตรงและใหจัดสงตรงไปที่โครงการเมื่อ ถึงเวลาที่ผูรับเหมากอสรา งจะตองใชวัสดุ
เหลานั้น โดยบริษัทฯ จะไมสั่งวัสดุมาเก็บไวใหเปนภาระในการเก็บสินคาคงคลัง
วัสดุกอสรางสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศ หรือในกรณีเปนสินคานําเขา บริษัทฯ จะติดตอกับผูนําสินคาเขา
โดยตรงเพื่อลดภาระในการเก็บสินคาคงคลัง การจัดหาวัสดุกอสรางของบริษัทฯ จะติดตอกับผูจัดจําหนายและผูผลิต
โดยตรง บริษัทจะใหผูจัดจําหนายหลายๆ รายเสนอราคา ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ อาทิเชน การจัดสง การติดตั้ง การ
ใหบริการ ณ โครงการ การรับประกันหลังการขาย เปนตน และพิจารณาเลือกผูจัดจําหนายที่ใหราคาที่คุมคาและมีความ
นาเชื่อถือวาจะสามารถจัดหาวัสดุสงมอบใหบริษัทฯ ไดตามที่ตกลงกันไว และสามารถใหบริการหลังการขาย ณ โครงการได
ภายในเวลาที่กําหนด โดยไมไดคํานึงถึงราคาต่ําสุดเพียงอยางเดียว สําหรับวัสดุกอสรางบางรายการบริษัทฯ จะติดตอผู
จําหนายใหรับประกันเกินกวา 1 ป (ซึ่งเปนระยะการประกันตามมาตรฐาน) ซึ่งผูจําหนายจะมีใบรับประกันสินคาใหกับบาน
แตละหลังและบริษัทจะสงมอบใบรับประกันดังกลาวใหแกลูกคา ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนสัมพันธ
การพั ฒ นาโครงการของบริ ษั ท ฯ อยู ภ ายใต ข อ บั ง คั บ ของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม แต ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
สภาพแวดล อ มของโครงการอยู ใ นสภาพดี แ ละไม เ ป น การทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการจั ด การระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการเพื่อไมกอใหเกิดปญหาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได โดยเฉพาะการจัดใหมีถังบําบัดน้ํา
เสียสําหรับแตละบานและสําหรับพื้นที่สวนกลางทุกโครงการ ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยมีปญหาหรือถูกรองเรียนใดๆ
เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมจากชุมชนในละแวกใกลเคียงและจากหนวยงานของราชการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสวน
งานที่คอยดูแลชุมชนสัมพันธโดยเฉพาะ เพื่อสรางสัมพันธที่ดีและคอยรับปญหาในการที่ชุมชนอาจไดรับผลกระทบระหวาง
การกอสราง
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3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีบานที่มีการทําสัญญาจะซื้อจะขายแลวแตยังสงมอบไมไดจํานวน 6
โครงการ จํานวน 44 หนวย ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 151 ลานบาท ดังนี้

โครงการ

ไพรมเพลส
รัตนาธิเบศร – บางใหญ
เดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส 1
รัตนาธิเบศร – บางใหญ
เดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส 2
รัตนาธิเบศร – บางใหญ
ธนาสิริ
ปนเกลา - ราชพฤกษ
ไพรมเพลส
เนรมิต – อนุสาวรีย 1
ไพรมเพลส
เนรมิต – อนุสาวรีย 1
(สวนตอขยาย)
รวมทั้งหมด

จํานวน
ทั้งหมด
(ยูนิต)

จํานวนที่ขายแลวทั้งหมด
452 ยูนิตแบงเปน

จํานวน
ที่สงมอบแลว
(ยูนิต)

จํานวน
ที่ยังไมได
สงมอบ*
(ยูนิต)

มูลคางาน
ที่ยังไมได
สงมอบ*
(ลานบาท)

ระยะเวลาที่
คาดวาจะโอน
กรรมสิทธิ์

ยอดจอง

ทําสัญญาแลว

223

6

191

182

9

14

ตค.-พย. 52

57

1

56

56

-

-

-

84

-

31

25

6

14

ตค.-พย. 52

136

-

123

105

18

78

ตค.-พย. 52

54

-

35

29

6
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26

4

5

-

5

25
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580

11

441
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44
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* หมายถึงลูกคาที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายแลวแตยังไมไดทําการโอนกรรมสิทธิ์(ไมรวมจอง)

สวนที่ 2 หนา 48

