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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ ของกลุ่มบริ ษัท
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 4 แห่ง ประกอบธุรกิจเป็ นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดยเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เชิง
พาณิชย์เพือจําหน่ายและเพือให้ เช่าพืนทีทังระยะสันและระยะยาว ตลอดจนจําหน่ายทีอยู่อาศัย รวมไปถึงการให้ บริ การ
เช่าพืนทีเพือการพาณิชย์ทงระยะสั
ั
นและระยะยาว โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี
1. โครงการเชิ ง พาณิ ช ย์ แ นวราบ ซึงประกอบไปด้ ว ย อาคารพาณิ ช ย์ ศู น ย์ ก ารค้ า ศู น ย์ ก ารค้ าชุ ม ชน
(Community Mall)
2. โครงการทีอยู่อาศัย ได้ แก่ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
3. ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยซึงอยู่ภายใต้ การดําเนินงานของ
JPM
4. ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์กบั บุคคลทัวไป ซึงอยู่ภายใต้ การดําเนินงานของ JPM
โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเน้ นการพัฒนาโครงการในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ในทําเลที ตังทีมี
ศักยภาพ ใกล้ แหล่งชุมชน มีเส้ นทางการคมนาคมสะดวก นอกจากนีผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีรูปแบบทีหลากหลายและมี
คุณภาพทีสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี
โครงการเชิงพาณิชย์แนวราบและโครงการทีอยู่อาศัยทีบริษัทฯ และบริษัทย่อยพัฒนา เป็ นโครงการลักษณะขาย
ก่อนสร้ างเสร็จ หรือลักษณะขายระหว่างก่อสร้ างโครงการ ทังนี เนืองจากการก่อสร้ างโครงการต้ องใช้ ระยะเวลานานในการ
ก่อสร้ าง ดังนัน บริษัทฯ จึงดําเนินการขายก่อนทีโครงการจะแล้ วเสร็จ โดยจะมีอาคารพาณิชย์ หรื อ อาคารทีอยู่อาศัย หรื อ
ห้ องชุดทีอยู่อาศัยตัวอย่างทีตกแต่งเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ลูกค้ าได้ พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกซือ เพือให้ บริ ษัทฯ สามารถ
นํากระแสเงินสดส่วนหนึงจากเงินจองและเงินดาวน์มาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการ ซึงในวันทําสัญญา ลูกค้ าจะต้ องชําระ
เงินดาวน์ให้ แก่บริษัทฯ ประมาณร้ อยละ 10 - 20 ขึนกับราคาและประเภทอสังหาริ มทรัพย์ทีจําหน่าย และเมือโครงการ
ดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ ลูกค้ าจะต้ องชําระเงิน ในส่วนทีเหลือให้ กบั บริ ษัทฯ ครบทังจํานวน บริษัทฯ จึงจะทําการโอน
กรรมสิทธิPอสังหาริมทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า
ทังนี บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีเกณฑ์ในการเลือกรู ปแบบผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามคู่มือการจัดซือทีดินของบริ ษัทฯ
โดยพิจารณาจากแนวโน้ มสภาวะตลาดของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทําเลทีตัง ความต้ องการผู้บริโภค และความเหมาะสม
ของระดับราคา ซึงเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้ สอดคล้ องกับ
สภาพเศรษฐกิจและความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัทฯ อีกทังบริษัทฯ ได้ เน้ นในการสร้ างความแตกต่าง
ของโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ทีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะพัฒ นาขึนแต่ละโครงการ โดยหลัง จากทีบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
รูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะเริมจัดทําแผนงานของโครงการทีมีความชัดเจนใน
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ทุกขันตอน นอกจากนี สําหรับโครงการขนาดใหญ่ บริ ษัทฯ มีนโยบายแบ่งพืนทีทีจะทําการพัฒนาออกเป็ นระยะ (“เฟส”)
เพือให้ สามารถพัฒนาปรับเปลียนรู ปแบบของอาคารพาณิชย์ ทีอยู่อาศัยภายในโครงการได้ หลากหลาย ได้ ตามแผนงาน
ของบริษัทฯ สอดคล้ องกับการกําหนดจุดขาย และช่วยในการบริ หารและควบคุมการก่อสร้ างของโครงการในแต่ละส่วนให้
มีประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากนีนโยบายการแบ่งโครงการทีจะพัฒนาออกเป็ นเฟส ยังเป็ นการบริหารความเสียงของ
โครงการของบริ ษัทฯ ด้ วย กล่าวคือ บริ ษัทฯ จะเปิ ดการขายและเริ มการก่อสร้ างทีละเฟส เมือมียอดทําสัญญาจะซือจะ
ขายแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ถึง 60 ของแต่ละเฟส จะเห็นได้ ว่าเป็ นการบริหารความเสียงของโครงการให้ มีประสิทธิภาพ
อีกทางหนึงด้ วย
ทําเลทีตังของโครงการปั จจุบนั ของบริษัทฯ สามารถแสดงได้ โดยแผนภาพ ดังต่อไปนี
ภาพ 2-1 ผังแสดงทีตังของโครงการในปั จจุบนั และโครงการในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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2.1 โครงสร้ างรายได้
หน่วย : ล้ านบาท

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ปี )**+

ดําเนินการ
โดย

ปี )***

ปี )**,

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

รายได้ จากการขาย
โครงการเจ.เอส.พี.เรสซิเดนท์ (สาทร พระรามX) - ทาวน์โฮม

JSP

6.37

6.83%

110.87

82.22%

14.89

1.76%

โครงการสําเพ็ง เฟส ] - อาคารพาณิชย์

CNC

-

-

-

0.00%

536.18

63.27%

โครงการสําเพ็ง 2 เฟส 2 - อาคารพาณิชย์

JGL

-

-

-

0.00%

278.82

32.90%

ทีดินเปล่า

JSP

70.40

75.31%

-

-

ทีดินเปล่า

JGL

-

-

-

6.09

0.72%

รายได้ การบริ การ

JPM

16.68

17.84%

23.72

17.59%

5.60

0.66%

รายได้ อนื

0.02

0.02%

0.25

0.19%

5.81

0.69%

รวม

93.47

100.00%

134.84

100.00%

847.39

100.00%

2.2 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การ
โครงการสําเพ็ง 2
โครงการสําเพ็ง พัฒนาโดยบริษัทฯ และบริษทั ย่อย ภายใต้ แนวคิดอาณาจักรค้ าปลีก-ส่งแห่งใหม่ทีใหญ่ทีสุดใน
ฝั งธนบุรี ตังอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์ซงเชื
ึ อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก และถนนราชพฤกษ์ และห่างจากเส้ นทางระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Mass Transit System : BTS) สายสีลม สถานีบางหว้ าประมาณ h กิโลเมตร
โครงการสําเพ็ง

มุ่งเน้ นการรองรับการขยายตัวของผู้ค้าปลีก-ส่ง

และผู้ประกอบการจากแหล่งการค้ าหลักทัว

กรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ย่านสําเพ็ง ย่านพาหุรัด ย่านประตูนํา และย่านโบ๊ เบ๊ เป็ นต้ น มีเนือทีโครงการทังหมดประมาณ
]hj ไร่ โดยภายในโครงการสามารถแบ่งพืนทีออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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(])

ส่วนทีเป็ นพืนทีขาย

พืนทีขายประกอบด้ วยอาคารพาณิชย์สามารถแบ่งออกเป็ น k เฟส โดยมีรายละเอียด ดังนี
]. เฟส ] อาคารพาณิชย์ k ชัน ขนาดอาคารกว้ าง h เมตร ลึก ]j เมตร และ ขนาดอาคารกว้ าง l เมตร ลึก ]j
เมตร พืนที .mj ตารางวา และ Xj ตารางวา ตามลําดับ จํานวน ]m] ยูนิต บนพืนทีประมาณ X ไร่ คิด
เป็ นมูลค่าโครงการประมาณ ],kjj ล้ านบาท
. เฟส อาคารพาณิชย์ k ชัน ขนาดอาคารกว้ าง k เมตร ลึก ]j เมตร ขนาดอาคารกว้ าง l เมตร ลึก ]j เมตร
และ ขนาดอาคารกว้ าง l เมตร ลึก ] เมตร พืนที ]o ตารางวา Xj ตารางวา และ Xj ตารางวา ตามลําดับ
จํานวน X m ยูนิต บนพืนทีประมาณ Xp ไร่ คิดเป็ นมูลค่าโครงการประมาณ , jj ล้ านบาท
X. เฟส X อาคารพาณิชย์ k ชัน ขนาดอาคารกว้ าง k เมตร ลึก ] เมตร และขนาดอาคารกว้ าง l เมตร ลึก ]
เมตร พืนที ]o ตารางวา และ Xk ตารางวา ตามลําดับ จํานวน Xo ยูนิต บนพืนทีประมาณ k ไร่ คิดเป็ นมูลค่า
โครงการประมาณ kjj ล้ านบาท

k. เฟส k โซนอเวนิว (Avenue Zone) เป็ นอาคารพาณิชย์ k ชัน ขนาดอาคารกว้ าง l เมตร ลึก ]j เมตร พืนที
XX ตารางวา พร้ อมฟุตบาทร่มใต้ อาคารกว้ าง X เมตร จํานวน ] ] ยูนิต และโซนสําเพ็ง-ประตูนําซึงใช้
แนวคิด Walking Street ในการออกแบบ มีทางเดินในร่มกว้ าง l เมตร และมีหน้ าร้ าน ด้ าน (2 Front Shop
House) เป็ นอาคารพาณิชย์ X ชันครึง ขนาดอาคารกว้ าง k เมตร ลึก ] เมตร พืนที ]o ตารางวา จํานวน
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pX ยูนิต รวมยูนิต เสนอขายสําหรับโครงการสําเพ็ง เฟส k ทังสิน k]k ยูนิต บนพืนทีประมาณ m] ไร่ คิด
เป็ นมูลค่าโครงการรวมประมาณ X,mjj ล้ านบาท

ความคืบหน้ าของโครงการสําเพ็ง ส่วนทีเป็ นพืนทีขาย ณ วันที X] มีนาคม mmo มียอดจองและทําสัญญาแล้ ว
เท่ากับร้ อยละ ]jj.jj pp.Xl kl.hm และ pm.]o สําหรับเฟส ] เฟส เฟส X และ เฟส k ตามลําดับ และมียอดโอน
กรรมสิทธิPเท่ากับร้ อยละ hj.h kj.Xl j.jj และ j.jj สําหรับเฟส ] เฟส เฟส X และ เฟส k ตามลําดับ
()

ส่วนทีเป็ นพืนทีให้ เช่า
บริ ษทั ฯ มีโครงการทีจะพัฒนาพืนทีให้ เช่า คือ อาคารสําเพ็ง พลาซ่า โซนตลาดนําสําเพ็ง และโซนสําเพ็งพาร์ ค

(รายละเอียดอยู่ในส่วนที 2.2 ข้ อ 6 โครงการในอนาคต)
(X)

ส่วนทีเป็ นพืนทีให้ บริการ
บริ ษทั ฯ มีโครงการทีจะพัฒนาพืนทีให้ บริการ คือ อาคารจอดรถ

4

อาคาร (รายละเอียดอยู่ในส่วนที 2.2 ข้ อ 6

โครงการในอนาคต)
โครงการทิวลิป สแควร์
โครงการทิวลิป สแควร์ พฒ
ั นาภายใต้ บริษัทฯ โดยได้ ว่าจ้ างให้ JPM เป็ นผู้บริ หารโครงการทังด้ านการก่อสร้ าง
และการขาย โดยโครงการตังอยู่ที ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้ อมน้ อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเนือที
โครงการทังหมดประมาณ 33 ไร่ โดยภายในโครงการสามารถแบ่งพืนทีออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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(1) ส่วนพืนทีขาย ประกอบด้ วยคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ บนเนือทีประมาณ 24 ไร่ รายละเอียดดังนี
1.1) คอนโดมิเนียมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
- แกรนด์ทิวลิป (Grand Tulip) อาคารสูง 8 ชัน 2 อาคาร จํานวน 336 ยูนิต ราคาเริมต้ นที 1.25 ล้ านบาท
- ทิวลิปไลต์ (Tulip Lite) อาคารสูง 8 ชัน 5 อาคาร จํานวน 694 ยูนิต ราคาเริมต้ นที 1.05 ล้ านบาท
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1.2) อาคารพาณิชย์ “ทิวลิป บิซ ทาวน์” เป็ นอาคารพาณิชย์แบบ 3 ชันครึง และ 4 ชันครึง จํานวนรวม 95 ยูนิต
ราคาเริมต้ นที 3.79 ล้ านบาทต่อยูนิต

มูลค่าของโครงการส่วนทีเป็ นพืนทีขายทังหมดประมาณ 1,800 ล้ านบาท กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย คือ กลุ่มลูกค้ า
ระดับกลาง ได้ แก่ นักธุรกิจ พนักงาน และหัวหน้ างานทีทํางานในบริเวณบริเวณอ้ อมน้ อย และพืนทีใกล้ เคียง โดยเป็ นพืนที
ทีมีโรงงานตังอยู่มากกว่าสองพันแห่ง
จุดแข็งของโครงการ คือ ทําเลที ตังของโครงการทีอยู่ในโครงข่ายคมนาคมที สามารถเชื อมต่อไปยังถนนสาย
สําคัญต่างๆ เช่น ถนนอ้ อมน้ อย ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย 3 4 และ 5 และรู ปแบบของ
โครงการทีผสมผสานครบวงจร ประกอบไปด้ วยทีอยู่อาศัย และช้ อปปิ งมอลล์
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()

ส่วนพืนทีให้ เช่า บริ ษทั ฯมีโครงการทีจะพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดเล็กให้ เช่าบนเนือทีประมาณ 9 ไร่ (รายละเอียด

อยู่ในส่วนที 2.2 ข้ อ 6 โครงการในอนาคต)
ความคืบหน้ าของโครงการ ณ วันที 31 มีนาคม 2557 สําหรับส่วนทีเป็ นพืนทีขาย บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการ
อย่างไม่เป็ นทางการเมือวันที 15 พฤศจิกายน 2556 ในปั จจุบนั มียอดจองและทําสัญญาแล้ วร้ อยละ 37.96 สําหรับส่วน
คอนโดมิเนียม และร้ อยละ 74.74 สําหรับส่วนอาคารพาณิชย์ รวมเป็ นร้ อยละ 41.07 ของมูลค่าโครงการ
บริ ษัทมีแผนจะเปิ ดขายโครงการอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤษภาคม 2557 และจะเริ มดําเนินการก่อสร้ างใน
ส่วนพืนที ขายในช่วงไตรมาสที 2 ของปี 2557 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการยื นขออนุญาตรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิงแวดล้ อม (“EIA”) คาดว่าจะได้ รับอนุมตั ิภายในเดือนกรกฎาคม 2557 สําหรับศูนย์การค้ าจะเริมก่อสร้ างในช่วงไตรมาสที
2 ของปี 2557 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการยืนขอใบอนุญาตจากทางราชการ การก่อสร้ างทังหมดคาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณ
ไตรมาสที 3 ปี 2558
โครงการไมอามีA บางปู
โครงการไมอามี บางปู พัฒนาภายใต้ บริ ษัทฯโดยว่าจ้ างให้ JPM เป็ นผู้บริ หารโครงการทังด้ านการก่อสร้ างและ
การโครงการตังอยู่ที ตําบลท้ ายบ้ าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนือทีโครงการทังหมดประมาณ
120 ไร่ รูปแบบโครงการเป็ นโครงการทีอยู่อาศัยรูปแบบ วิลล่าคอนโดมิเนียม สไตล์รีสอร์ ท พร้ อมศูนย์การค้ า โดยภายใน
โครงการสามารถแบ่งพืนทีออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
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1) ส่วนพืนทีขาย ได้ แก่ คอนโดมิเนียม บนเนือทีประมาณ lm ไร่ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
- การ์ เด้ น วิลล่า คอนโด (Garden Villa Condo)อาคารสูง 5 ชั $น จํานวน 3,840 ยูนิต ราคาเริ. มต้ นที. 0.85ล้ าน

บาท
- บีชฟรอนท์ วิลล่า คอนโด (Beachfront Villa Condo) อาคารสูง 5 ชั $น จํานวน 1,170 ยูนิต ราคาเริ. มต้ นที. ].h]

ล้ านบาท
มูลค่าของโครงการส่วนที.เป็ นพื $นที.ขายทั $งหมดประมาณ 5,500 ล้ านบาท กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย คือ กลุ่มลูกค้ า
ระดับกลาง ได้ แก่ นักธุรกิจ พนักงาน และหัวหน้ างานทีทํางานในบริเวณพืนทีใกล้ เคียงจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทีมีถิน
ฐานในกรุงเทพมหานครทีต้ องการเป็ นเจ้ าของคอนโดมิเนียมติดทะเลใกล้ กรุงเทพมหานครมากทีสุด
จุดแข็งของโครงการ คือ 1) ทําเลทีตังโครงการติดแนวรถไฟฟ้ า ด้ านหน้ าติดถนนสุขมุ วิท ด้ านหลังติดทะเล
บริเวณอ่าวไทย 2) การคมนาคมสะดวกเดินทางได้ ทงทางรถยนต์
ั
และทางรถไฟฟ้ าสายสีเขียว 3) รูปแบบโครงการ
ผสมผสานครบวงจร ประกอบด้ วย ทีอยู่อาศัยและศูนย์การค้ า และ 4) ใกล้ นคิ มอุตสาหกรรมบางปูและบางพลี
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2) ส่วนพืนทีให้ เช่า บริษทั ฯ มีโครงการทีจะพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดเล็กให้ เช่า และไนท์บาร์ ซา่ บนเนือทีประมาณ
35 ไร่ (รายละเอียดอยู่ในส่วนที 2.2 ข้ อ 6 โครงการในอนาคต)

ตาราง 2-1 สถานะการขายของโครงการปั จจุบันทังE 3 โครงการ ณ วันทีA FG มีนาคม )**H
การขาย ณ 31 มี.ค.2557
ลําดับ

1

ชืAอโครงการ

ประเภท
โครงการ

พืนE ทีA
โครงการ
(ไร่ -งาน-วา)

จํานวนทังE หมด

จํานวนทีAจาํ หน่ ายแล้ ว

หน่วย
(ยูนิต)

มูลค่า
(ล้ านบาท)

หน่วย
(ยูนิต)

มูลค่า
(ล้ านบาท)

จํานวนทีAรอการขาย ร้ อยละความ
หน่วย
มูลค่า คืบหน้ าของ
(ยูนิต) (ล้ านบาท) การขาย

สําเพ็ง 2

1.1

สําเพ็ง 2 เฟส 1

อาคารพาณิชย์

23-0-62.4

151

1,452

151

1,452

-

-

100.00

1.2

สําเพ็ง 2 เฟส 2

อาคารพาณิชย์

39-1-35.9

325

2,217

323

2,203

2

14

99.38

1.3

สําเพ็ง 2 เฟส 3

อาคารพาณิชย์

4-1-4.7

37

413

18

211

19

201

48.65

1.4

สําเพ็ง 2 เฟส 4

อาคารพาณิชย์

51-3-60

414

3,470

394

3,282

20

295

95.17

927

7,552

886

7,148

41

510

336
694
95

452
820
510

162
229
71

223.27
275.02
400.86

174
465
24

228.73
544.98
109.14

48.21
33.00
74.74

1,125

1,782

462

899.15

663

882.85

41.07

3,840
1,170
5,010

3,360
2,131
5,491

3,840
1,170

3,360
2,131

-

5,010

5,491

-

รวม
2

ทิวลิป สแควร์

2.1 แกรนด์ ทิวลิป คอนโด
2.2 ทิวลิป ไลต์ คอนโด
2.3 ทิวลิป บิซ ทาว์น

คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียม 24-1-28.8*
อาคารพาณิชย์
รวม

3
3.1
3.2

ไมอามีA บางปู
การ์ เด้ น วิลล่า คอนโด
คอนโดมิเนียม
บีชฟรอนท์ วิลล่า คอนโด คอนโดมิเนียม
รวม

84-2-27.3*

หมายเหตุ : *ไม่รวมส่วนทีเป็ นพืนทีเช่า

ส่วนที . หน้ า 22

-

-

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจรั บจ้ างบริ หารโครงการอสังหาริมทรั พย์ ของ JPM
JPM ประกอบธุรกิจรับจ้ างบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยจะรับจ้ างบริ หาร
โครงการทังหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในขอบเขตการรับจ้ างบริหารทังด้ านการก่อสร้ างและการขายโครงการ ทังนี หาก JPM มี
ศักยภาพเพียงพอทีจะรับงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีไม่ใช่โครงการของกลุ่มบริษัทฯ ก็สามารถทําได้ แต่เนืองจาก
ในปั จจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการทีอยู่ระหว่างการขายและการก่อสร้ างรวมทังหมด 3 โครงการ โดยแบ่งเป็ นหลายเฟส อีก
ทังยังมีโครงการทีจะต้ องพัฒนาต่อเนืองอีกหลายโครงการเพือให้ กลุ่ม บริ ษัทฯมีผลประกอบการเติบโตในอัตราทีสูงอย่าง
ต่อเนือง ประกอบกับทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที16/2556 วันที 10 กันยายน 25556 มีมติให้ JPM เป็ นผู้ลงทุนใน
สินทรัพย์เพือการให้ เช่าหลายโครงการ จึงทําให้ JPM ยังไม่สามารถทีจะรับงานจากผู้พฒ
ั นาโครงการรายอืนได้
2.3 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.3.1 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2556 และเดือนมกราคม ปี 2557
ภาพรวมตลาดทีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทังอุปทานและอุปสงค์ปี 2556 มีการขยายตัวอยู่
ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556 จากการทีอุปทานเข้ ามาสู่ตลาดอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะอาคาร
ชุดทีได้ มีการเปิ ดตัวเป็ นจํานวนมาก ทําให้ ในบางทําเลมีการแข่งขันสูง อัตราการขายเริมชะลอตัวลง นอกจากนี ยังมีปัจจัย
ทีส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมหลายประการ เช่น ปั ญหาการชุมนุมทางการเมือง การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และ
ปั ญหาหนีสินภาคครัวเรื อนทีเพิมขึน ซึงได้ ส่งผลต่อกําลังซือทีอยู่อาศัยและการชําระหนีทีอยู่อาศัยของประชาชน
ในเดื อนมกราคม ปี 2557 อุปทานและอุปสงค์ ชะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจและส่วนหนึงได้ รับผลกระทบ
เพิมเติมจากเหตุการณ์ทางการเมืองซึงส่งผลกระทบต่อความเชือมันของทังผู้บริ โภคและผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี ภาวะ
อุปทานล้ นตลาดลดลงจากปี ทีผ่านมา และผู้ประกอบการเปิ ดขายทีอยู่อาศัยในแนวราบเพิมขึนเพือกระจายความเสียงใน
การลงทุน เนืองจากสามารถควบคุมต้ นทุนได้ มากกว่าอาคารชุด และรับรู้รายได้ ได้ เร็วกว่าทีอยู่อาศัยแนวสูง1
2.3.2 ปั จจัยบวกต่ อสภาวะตลาดอสังหาริมทรั พย์ ปี 2556 และเดือนมกราคม ปี 2557
1) การขยายโครงข่ ายระบบขนส่ งมวลชน
ปั จจุ บัน รั ฐ บาลมี น โยบายในการพั ฒ นาโครงสร้ างพื นฐานระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10 เส้ นทาง เพือเพิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเดินทาง
ของประชาชนบริเวณพืนทีปริมณฑลและจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร เข้ าสู่พืนทีเขตเมืองชันในกรุงเทพมหานคร
ให้ เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว โดยคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะสามารถเร่งประกวดราคาก่อสร้ างได้ ครบ 10 สาย
ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยจะเปิ ดบริการระยะทางรวม 410 กิโลเมตรภายในปี 2562 และต่อขยายเพิมเติมอีก 54
กิโลเมตร ภายหลังจากปี 2562 รวมระยะทางทังหมดประมาณ 464 กิโลเมตร ดังรายละเอียดตามตาราง 1

1

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตาราง 1 : แนวเส้ นทางโครงการรถไฟฟ้ า 10 เส้ นทางตามนโยบายรัฐบาล
โครงการ
1. สายสีแดง
2. สายสีแดงอ่อน
3. Airport Rail Link
4. สายสีเขียวเข้ ม
5. สายสีเขียวอ่อน
6. สายสีนําเงิน
7. สายสีม่วง
8. สายสีส้ม
9. สายสีชมพู
10. สายสีเหลือง

เส้ นทาง
บางซือ-มธ.รังสิต
ศาลายา-หัวหมาก
สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ
แบริง-สมุทรปราการ(บางปู)
ยศเส-บางหว้ า
บางซือ-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4
บางใหญ่-บางซือ
จรัญสนิทวงศ์-ราชดําเนิน-ศูนย์วฒ
ั นธรรม-มีนบุรี
แคราย-มีนบุรี
ลาดพร้ าว-สําโรง
รวมระยะทาง

ระยะทาง (กม.)
80.8
54.0
50.3
66.5
15.5
55.0
42.8
32.5
36.0
30.4
463.8

ภาพ 1 : ผังโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน 10 เส้ นทางตามนโยบายรัฐบาล

ทีมา : กระทรวงคมนาคม

การดําเนินงานภายใต้ การพัฒนาทีอยู่อาศัยให้ กับประชาชนตามโครงข่ายรถไฟฟ้ า 10 สาย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและพืนทีต่อเนือง เป็ นการเชือมพืนทีเมืองส่วนต่างๆ ของกรุ งเทพมหานครปริ มณฑล และ
จังหวัดต่างๆ เข้ าด้ วยกันไม่วา่ จะเป็ นส่วนธุรกิจหลักของเมืองย่านทีพักอาศัย ย่านราชการ แหล่งงานต่างๆ ยิงเป็ น
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การอํานวยความสะดวกสบายและยกระดับคุณ ภาพชีวติ สังคมเมืองให้ ดียิงขึน ประชาชนทีอยู่ในพืนทีปริ มณฑล
มีโอกาสทีจะเข้ ามาทํางาน ประกอบธุรกิจ ในพืนทีทีเป็ นแหล่งงาน และกลับออกไปยังทีพักอาศัยของตนเองได้
อย่างสะดวก หรื อประชาชนจากต่างจังหวัดทีต้ องการทํางานจึงมีแนวโน้ มทีจะเลือกทังงานและทีพัก ทีอยู่ในแนว
เส้ นทางการคมนาคมระบบราง เพือความสะดวกสบาย ดังนันแนวโน้ มในอนาคตจึงทําให้ พืนทีตามแนวโครงข่าย
นันมีราคาทีสูงขึน นักธุรกิจและนักอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ จับจองเพือการพัฒนาให้ ค้ ุมกับศักยภาพทีมีไม่ว่าจะ
เป็ นรูปแบบ ทีพักอาศัย หรื อรู ปแบบ พาณิชยกรรมเป็ นต้ น โครงการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้ มี การพัฒนาทีดิน
โดยรอบสถานี(Transit - Oriented Development “TOD”) ตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ าเพิมสูงขึน ซึงส่งผลต่อ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเชิงบวก2
2) อัตราดอกเบียE ทีAยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํAา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ คงอัตราดอกเบียนโยบายต่อเนืองตังแต่ปี 2555 โดย
ประเมินว่าระดับอัตราดอกเบียนโยบายทีผ่อนปรนยังมีความจําเป็ น และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทย โดยมี
มติให้ ลดอัตราดอกเบียนโยบายลง ร้ อยละ 0.25 ต่อปี ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 อัตราดอกเบียนโยบายอยู่ที
ร้ อยละ 2.25 ต่อปี เพือลดความเสียงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทีสูงขึนท่ามกลางความเชือมันภาคเอกชน
ทีเปราะบางจากสถานการณ์ทางการเมือง ขณะทีภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราทีชะลอลง ทังนีการปรับ
ลดดอกเบียนโยบายส่งผลในแง่บวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทําให้ ต้นทุนในการกู้ยืมของทังผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภคลดน้ อยลง ส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซือทีอยู่อาศัยของผู้บริโภค
ภาพ 2: อัตราดอกบียนโยบายปี 2556

ทีมา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

3) การใช้ จ่ายของภาคครั วเรื อน
ในช่วงครึงแรกของปี 2556 ความเชือมันของครัวเรื อนอยู่ใ นเกณฑ์ทีดี เนืองจากปั จจัยสนับสนุนการใช้
จ่ายของภาคครั วเรื อน ทังรายได้ และนโยบายของภาครั ฐ ส่งผลให้ การใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อนขยายตัวขึน
แม้ ว่าในช่วงไตรมาสที 4 ปี 2556 ภาคครัวเรื อนจะมีความระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากขึน ส่วนหนึงมาจากการ
2
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สินสุดของมาตรการภาษี เพือรถยนต์คนั แรก และความต้ องการใช้ จ่ายเพือซ่อมแซมหลังอุทกภัยทีทยอยหมดลง
อย่างไรก็ดี รายได้ ทีแท้ จริงเฉลียของผู้มีงานทําทีมีแนวโน้ มเพิมขึน อีกทังอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับตํา ซึง
เป็ นปั จจัยทีช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน
ภาพ 3 : เครื องชีเสถียรภาพภาคครัวเรื อน

ทีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

4) มาตรการภาษีเพืAอกระตุ้นเศรษฐกิจ
4.1 มาตรการปรับลดอัตราภาษีนิตบิ ุคคล
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เปลี ยนแปลงมาตรการภาษี เพื อดึ ง ดู ด นัก ลงทุ น และเพิ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรั บการเข้ าสู่การรวมกลุ่ม เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้ ปรับลดอัตราภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลจากร้ อยละ 30 ให้ เหลือร้ อยละ 23 ของกําไรสุทธิในส่วนของบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีมี
รอบระยะเวลาบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และให้ ลดลงเหลือร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป
4.2 มาตรการปรับลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา
คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการปรับอัตราจ่ายภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาใหม่ ตังแต่ร้อยละ 5 ถึง
ร้ อยละ 35 และปรับโครงสร้ างอัตราภาษีเงินได้ จาก 5 ขันอัตราเป็ น 7 ขันอัตรา เพือส่งเสริ มความเป็ นธรรม
และให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ ทังนีคณะรัฐมนตรี คาดหวังว่าการปรับโครงสร้ างนีจะสร้ างความเป็ น
ธรรมในการกระจายรายได้ มากขึน และลดช่องโหว่ในการหลีกเลียงภาษี โดยมาตรการดังกล่าวข้ างต้ นมีผล
บังคับใช้ สําหรับเงินได้ ปี 2556 เป็ นต้ นไป
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2.3.3 ปั จจัยลบต่ อสภาวะตลาดอสังหาริ มทรั พย์ ปี 2556
1) สถานการณ์ ทางการเมือง
จากการชุม นุม ทางการเมื อ งที มีค วามยื ดเยื อมาตังแต่เ ดื อ นตุล าคม ปี 2556 ส่ง ผลกระทบต่ อการ
ท่องเทียว และความเชือมันของผู้บริโภคและนักลงทุน ทําให้ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงไตรมาสที 4 ปี
2556 ขยายตัวลดลงประมาณร้ อยละ 0.3 ถึงร้ อยละ 0.5 สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ รับผลกระทบจากการที
ภาคครัวเรื อนระมัดระวังการใช้ จ่ายมากยิงขึน ในขณะดียวกันผู้ประกอบการมีการชะลอการเปิ ดขายโครงการไป
ในปี 2557 เพือประเมินสถานการณ์
2) การปรั บอัตราค่ าแรงขันE ตํAาขึนE เป็ น 300 บาทต่ อวัน
เมือต้ นปี 2556 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ปรับขึนค่าจ้ างขันตําเป็ น 300 บาทต่อวันทัวประเทศ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีต้นทุนสูงขึนประมาณร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 6 ประกอบกับต้ นทุนวัสดุก่อสร้ างทีจะ
เพิมขึนเฉลียร้ อยละ 5 ต่อปี ในปี 2556 ผู้ประกอบการจะมีต้นทุนในการก่อสร้ างเพิมขึนประมาณร้ อยละ 5 ถึง
ร้ อยละ 10 อย่างไรก็ดีโดยปกติในตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการว่างจ้ างแรงงานด้ วยอัตราทีสูงกว่าขันตําอยู่แล้ วจึง
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์มากนัก3
3) มาตรการตลาดอสังหาริมทรั พย์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณว่ามีความกังวลต่อภาวะความร้ อนแรงของภาคอสังหาริ มทรัพย์
ทําให้ สถาบันการเงินมีความระมัดระวังมากขึนในการปล่อยสินเชือเพือทีอยู่อาศัยตังแต่ไตรมาสที 2 ของปี 2556
เป็ นต้ นมา ดังจะเห็นได้ จากอัตราส่วนรายได้ ต่อภาระจ่ายชําระหนี เพื อที อยู่อาศัยของผู้ได้ รับสินเชื อใหม่จาก
ธนาคารพาณิชย์ทีมีแนวโน้ มสูงขึนในช่วงครึงหลังของปี 2556 โดยเฉลียอยู่ทีร้ อยละ 4.7 สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย
ในช่วงปี 2551-2555 ซึงอยู่ทีร้ อยละ 4.45
ภาพ 4 : มาตรฐานการปล่อยสินเชือเพือทีอยู่อาศัย และอัตราส่วนรายได้ ต่อภาระจ่ายชําระหนี

3
5

ข้ อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส (AREA)
ข้ อมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
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ทีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

2.3.4 อุปสงค์ และอุปทานของทีAอยู่อาศัยและพืนE ทีAค้าปลีกปี 2556
1) อุปทานของทีAอยู่อาศัยและพืนE ทีAค้าปลีก ปี 2556
1.1 อุปทานของทีAอยู่อาศัย ปี 2556
ภาพ 5 : ข้ อมูลทีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แสดงจํานวนหน่วยแยกรายประเภท

ทีมา : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉบับที 76 ปี ที 20 มกราคม-มีนาคม 2557

ภาพ 6 : จํานวนทีอยู่อาศัยทีเปิ ดขายใหม่ แยกประเภท ปี 2556

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

จากข้ อมูลจํานวนทีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ในปี 2555 มี
จํานวนทีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จํานวน 92,016 หน่วย เพิมขึนจากปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 12.80 โดยอาคาร
ชุดมีอตั ราการเติบโตมากทีสุด ซึงเป็ นผลจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากเหตุการณ์อทุ กภัยในปี
2554
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สําหรับในปี 2556 มีจํานวนทีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ทกุ ประเภทรวมกันประมาณ 130,000 หน่วยเพิมขึน
จากประมาณ 125,000 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4 จากปี 2555 โดยจํานวนทีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในปี
2556 แบ่งได้ เป็ นห้ องชุดประมาณ 69,500 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53 บ้ านเดียวประมาณ 31,100
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24 ทาวน์เฮาส์ประมาณ 17,100 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13 อาคาร
พาณิชย์ประมาณ 9,700 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8 และบ้ านแฝดประมาณ 2,700 หน่วย คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 2
ภาพ 7 : ระดับราคาบ้ านทีออกสู่ตลาด แยกตามระดับราคา ปี 2556

ทีมา : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉบับที 76 ปี ที 20 มกราคม-มีนาคม 2557

จากการสํารวจของบริ ษัท เอเจนซี ฟอร์ เรี ยลเอสเตทแอฟแฟร์ ส จํากัด (AREA) พบว่าระดับราคาทีมี
การเปิ ดขายมากทีสุดอยู่ทีระดับราคา 1 ล้ านบาทถึง 2 ล้ านบาท ซึงมีสดั ส่วนร้ อยละ 37 และเกินกว่า 2
ล้ านบาทถึง 3 ล้ านบาท มีสดั ส่วนร้ อยละ 22 ซึงก็ยังถือว่าสอดคล้ องกับระดับราคาซึงมีความต้ องการซือ
และขณะเดียวกันหากพิจารณาระดับราคาซึงมีการโอนกรรมสิทธิPทีอยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปี 2556 พบว่าระดับราคาเฉลียทาวน์เฮาส์มีราคาเฉลีย 1.87 ล้ านบาทต่อหน่วยอาคารชุดมีราคา
เฉลีย 2.15 ล้ านบาทต่อหน่วย ส่วนบ้ านเดียวมีราคาเฉลียอยู่ที 4.14 ล้ านบาทต่อหน่วย
ภาพ 8 :ยอดสินเชือทีให้ กบั ผู้ประกอบการเพือก่อสร้ าง
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ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

ตังแต่ปี 2554 เป็ นต้ นมา สินเชือทีให้ กบั ผู้ประกอบการเพือก่อสร้ างทีอยู่อาศัย ส่วนใหญ่เน้ นไปทีอาคาร
ชุดมากขึน ปั จจุบนั ขยายตัวร้ อยละ 24.3 (สัดส่วนร้ อยละ 0.9 ของสินเชือรวม) ซึงเป็ นการขยายตัวใน
ระดับสูงแม้ ว่าจะชะลอลงจากปี ก่อน โดยผู้ประกอบการเน้ นการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้ าเพือ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค ส้ าหรับสินเชือเพือก่อสร้ างบ้ านจัดสรร(สัดส่วนร้ อยละ1.5 ของสินเชือ
รวม) ขยายตัวเร่ งขึนตังแต่ต้นปี 2556 โดยกลับมาขยายตัวในระดับใกล้ เคียงกับช่วงปี 2554 ก่อนนําท่วม
ทังนี ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็ นผู้เล่นหลักในตลาด สินเชือทีให้ กับผู้ประกอบการเพือก่อสร้ างทีอยู่
อาศัยโดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้ อยละ 60 ในด้ านการระดมทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่พบว่า ส่วนของผู้
ถือหุ้นมีสดั ส่วนมากทีสุดทีร้ อยละ 45 ขณะทีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้เพิมขึนมากในช่วง 3-4 ปี ทีผ่าน
มา จากร้ อยละ 12 ของแหล่งเงินทุนทังสินในปี 2552 เป็ นร้ อยละ 19 แม้ ว่าธนาคารพาณิชย์จะไม่ใช่แหล่ง
ระดมทุนหลักแต่ยงั คงมีบทบาทส้ าคัญ โดยสินเชือมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 20
เมื อพิ จ ารณาจากข้ อ มูล ข้ างต้ น ที อยู่อ าศัย เปิ ดขายใหม่ทังปี ปรั บเพิ มขึนจากปี ก่ อ นค่ อ นข้ างมาก
โดยเฉพาะอาคารชุด ทังนี ผู้ประกอบการได้ เน้ นการเปิ ดขายโครงการทีมีอปุ สงค์รองรับ อาทิ อาคารชุดตาม
แนวรถไฟฟ้ าในเมือง และโครงการอาคารชุดในย่านชุมชนขนาดใหญ่นอกเมืองซึงมีขนาดเล็กและราคาถูก
ส่วนทีอยู่อาศัยแนวราบเริมกลับมาเปิ ดขายมากขึนอีกครังในช่วงปลายปี โดยเฉพาะทีอยู่อาศัยประเภททาวน์
เฮ้ าส์ เนื องจากผู้ประกอบการคลายความกังวลเรื องปั ญหาอุทกภัยในทําเลทีมี ศักยภาพในการพัฒนา
โครงการบ้ านแนวราบ
1.2 อุปทานของพืนE ทีAค้าปลีก ปี 2556
ภาพ 9 : ตลาดศูนย์การค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงครึงปี หลังของปี 2556แยกตามประเภท
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ทีมา : Colliers International Thailand Research

ปั จจุบนั ตลาดศูนย์การค้ าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แบ่งเป็ นสัดส่วนได้ เป็ น ช๊ อปปิ ง มอลล์
ร้ อยละ 59 ศูนย์การค้ าชุมชน ร้ อยละ 12 ซุปเปอร์ สโตร์ ร้ อยละ 12 สเปเชียลตีสโตร์ ร้ อยละ 6 และศูนย์การค้ า
ประเภทอืนๆอีก ร้ อยละ 11 สําหรับศูนย์การค้ าชุมชน มีสดั ส่วนทีเพิมขึนเป็ นอันดับที 2 ในไตรมาสที 4 ของปี
2556 จากการทีมีศนู ย์การค้ าชุมชน ทีสร้ างเสร็ จและเปิ ดให้ เช่าพืนทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองเป็ นจํานวนมากในช่วง
2 ถึง 3 ปี ทีผ่านมา
ภาพ 10 : อุปทานตลาดพืนทีค้ าปลีก

ทีมา : Colliers International Thailand Research

การเพิมขึนของศูนย์การค้ าในปี 2556 ส่งผลให้ อปุ ทานพืนทีค้ าปลีกเพิมขึน โดยในปี 2556 มีพืนทีให้ เช่ารวมอยู่ที
ประมาณ 96,800 ตารางเมตร และปลายปี 2556 มีพืนทีให้ เช่าเปิ ดใหม่เพิมขึนอีก 152,800 ตารางเมตร โดยที
ประมาณร้ อยละ 70 ของพืนทีให้ เช่าเปิ ดใหม่ หรื อประมาณ 101,900 ตารางเมตร เป็ นศูนย์การค้ าชุมชน
ภาพ 11 : อุปทานในอนาคตของตลาดพืนทีค้ าปลีก
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ทังนี ผู้ประกอบการหลายรายทีเลือนกําหนดการทีจะสร้ างศูนย์ การค้ าให้ แล้ วเสร็ จจากปี 2556 เป็ นปี 2557
ดังนัน ในปี 2557 จึงมีแนวโน้ มจะมีอปุ ทานพืนทีให้ เช่าเพิมขึนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยเฉพาะ
ช๊ อปปิ งมอลล์ทีมีแนวโน้ มอุปทานในอนาคตเพิมขึนอย่างต่อเนือง
2) อุปสงค์ ของทีAอยู่อาศัยและพืนE ทีAค้าปลีก ปี 2556
2.1 อุปสงค์ ของทีAอยู่อาศัย ปี 2556
ภาพ 12 : จํานวนการโอนกรรมสิทธิPทีอยู่อาศัยปี 2553-2556

ทีมา : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉบับที 76 ปี ที 20 มกราคม-มีนาคม 2557

ภาพ 13 : จํานวนทีอยู่อาศัยทีมีการโอนกรรมสิทธิP และมูลค่าทีอยู่อาศัยทีโอนกรรมสิทธิPในปี 2556

ส่วนที . หน้ า 32

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ทีมา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (REIC)

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์เปิ ดเผยข้ อมูล การโอนกรรมสิทธิPทีอยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑลในปี 2556 พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิPทีอยู่อาศัยประมาณ 180,400 หน่วย เพิมขึนร้ อยละ 13 จาก
ปี ก่อนซึงมีทังสินประมาณ 158,900 หน่วย โดยปริ มาณการโอนกรรมสิทธิPเฉพาะที อยู่อาศัย จํ านวน
180,400 หน่วยนี แบ่งเป็ นห้ องชุดมากทีสุด จํานวนประมาณ 75,200 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42
ทาวน์เฮ้ าส์จํานวน 54,200 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 บ้ านเดียวจํานวน 31,500 หน่วย คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 17 อาคารพาณิชย์จํานวน 14,100 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8 และบ้ านแฝดจํานวน
5,400 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3
มูลค่าการโอนทีอยู่อาศัยทังสิน 433,600 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 21 จากปี ก่อน ซึงมีมูลค่าการโอน
ประมาณ 433,600 ล้ านบาท แยกประเภท เป็ นห้ องชุดมากทีสุด คิดเป็ นมูลค่า 161,800 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 37 บ้ านเดียวมูลค่า 130,600 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ทาวน์เฮ้ าส์มูลค่า 87,900
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 อาคารพาณิชย์มูลค่า 40,400 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 และ
บ้ านแฝดมูลค่า 12,900 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3
ภาพ 14 : ระดับราคาทีต้ องการซือ
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ทีมา : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉบับที76 ปี ที20 มกราคม-มีนาคม 2557

จากการสํารวจระดับราคาซึงมีความต้ องการซือทีอยู่อาศัย พบว่าระดับราคาซึงมีความต้ องการซือมาก
ทีสุดอยู่ในช่วงราคา 1 ล้ านบาท ถึง 2 ล้ านบาทซึงมีจํานวนถึงร้ อยละ 39 ความต้ องการซือบ้ านระดับราคา 2
ล้ านบาท ถึง 3 ล้ านบาท มีความต้ องการร้ อยละ 26 และความต้ องการซือระดับราคา 3 ล้ านบาท ถึง 4 ล้ าน
บาท มีความต้ องการร้ อยละ 14 และทีอยู่อาศัยตํากว่า1 ล้ านบาท มีความต้ องการร้ อยละ 7 ซึงหาก
พิจารณาจากผลสํารวจพบว่าความต้ องการซือทีอยู่อาศัยระดับราคา 1 ล้ านบาท ถึง 4 ล้ านบาท มีสดั ส่วน
ถึงร้ อยละ 79
ภาพ 15 : ยอดสินเชือทีให้ กบั ผู้บริโภคเพือทีอยู่อาศัย

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

นอกจากนี สินเชือทีให้ กบั ผู้บริ โภคเพือทีอยู่อาศัย ฟื นตัวอย่างต่อเนืองภายหลังนําท่วมในปี 2554
โดยเฉพาะสินเชือเพือซืออาคารชุด คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ของสินเชือรวม ซึงมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนืองโดย
ขยายตัวเฉลียกว่าร้ อยละ 20 ตังแต่ปี 2554 สาเหตุสําคัญมาจากการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้ างและ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ประกอบกับความต้ องการอาคารชุดทีเพิมขึนภายหลังจากเหตุการณ์ นําท่วม ปี 2554
ในขณะทีสินเชือเพือซือบ้ านจัดสรรซึงคิดเป็ นร้ อยละ 10.4 ของสินเชือรวม ขยายตัวค่อนข้ างคงทีเฉลียร้ อย
ละ 9.4 ตังแต่ปี 2554
การเพิมขึนของยอดสินเชื อที ให้ กับ ผู้บริ โ ภคเพื อที อยู่อ าศัย ของธนาคารพาณิ ช ย์ โดยเฉพาะความ
ต้ องการทีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวระบบขนส่งสาธารณะ และทีอยู่อาศัยแนวราบในพืนทีที
ไม่มีนําท่วม อีกทังมาตรการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐ และอัตราดอกเบียทียังคงตัวอยู่ในระดับตํา สะท้ อน
ให้ เห็นถึงความต้ องการทีอยู่อาศัยทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง

2.2 อุปสงค์ ของพืนE ทีAค้าปลีก ปี 2556
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ภาพ 16 : อัตราการเช่าของพืนทีค้ าปลีก แยกตามพืนที

ทีมา : Colliers International Thailand Research

ภาพ 17 : อัตราการเช่าของพืนทีค้ าปลีก ช่วงครึงปี หลังของปี 2556 แยกตามประเภท

ทีมา : Colliers International Thailand Research

ในปี 2554 แม้ ว่าจะมีศนู ย์การค้ าทีเปิ ดขายใหม่เพิมขึนในตลาดเป็ นจํานวนมาก พืนทีค้ าปลีกก็ยงั คงมีอตั ราการ
เช่าเฉลียค่อยๆเพิมขึนอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด ในช่วงครึงปี หลังของปี 2556 ค่าเฉลียอัตราการเช่า สําหรับศูนย์การค้ า
โดยไม่นบั รวมร้ านค้ าส่งทีสนับสนุนกิจการค้ าปลีก (Supporting Retail) อยู่ทีประมาณร้ อยละ 95 ซึงอัตราดังกล่าวมีการ
เปลียนแปลงเพียงเล็กน้ อยเท่านันในช่วง 2 ถึง 3 ปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชือมันผู้บริโภคเฉลียในช่วงครึงปี
หลังของปี 2556 ลดลงจากช่วงครึงปี แรก เนืองจากความไม่เสถียรภาพทางการเมือง แต่เมือพิจารณาดัชนีความเชือมัน
ผู้บริโภคเฉลียของปี 2556 ยังคงเพิมขึนจากช่วง 2 ถึง 3 ปี ทีผ่านมา จากปั จจัยต่างๆข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการ
ทีเพิมขึนของพืนทีค้ าปลีกในปี 2556
2.3.5 แนวโน้ มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557
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แนวโน้ มตลาดอสังหาริ มทรัพย์ใ นปี 2557 คาดว่าผู้ประกอบการทีอยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจะมีการ
ปรับแผนการลงทุนลดลงจากเดิม เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ตลาดมากขึน โดยในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียมคาด
ว่าการเปิ ดโครงการใหม่จะชะลอตัวลง เนืองจากในปี 2556 ผู้ประกอบการทังรายเล็กและรายใหญ่ต่างมีการเปิ ดโครงการ
ออกสู่ตลาดจํานวนมาก ในขณะทีทีดินทีจะนํามาพัฒนามีราคาสูงมาก จนไม่สามารถทีจะพัฒนาห้ องชุดออกมาในราคาที
ตลาดรับได้ สําหรับตลาดทีอยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงค่อยๆขยายตัวต่อเนือง
โดยเฉพาะจังหวัดทีอยู่ตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ าความเร็ วสูง และจังหวัดทีอยู่บริเวณพรมแดนติดต่อกับประเทศเพือนบ้ าน
ซึงมีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโดยมีเป้ าหมายในการเชือมโยงตลาดระหว่างกรุ งเทพฯกับ
ต่างจังหวัดเข้ าด้ วยกัน ซึงจะส่งผลให้ เศรษฐกิจขยายตัว และคนต่างจังหวัดมีรายได้ ต่อครัวเรื อนเพิมขึน แรงงานกลับสู่
ท้ องถินมากขึนทําให้ ความต้ องการทีอยู่อาศัยในต่างจังหวัดเพิมขึน ทังนียังคงมีปัจจัยเสียงเรื องสถานการณ์ทางการเมือง ที
อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและมีผลให้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง
2.2.2.6 ประเมินศักยภาพการแข่ งขัน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้ นโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบ ใน
เขตรอบกรุงเทพมหานคร ซึงปั จจุบนั ยังไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายหลักใกล้ เคียงกับ
ของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ เห็นถึงช่อ งว่างทางการตลาด โดยคาดว่า จะสามารถเพิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทนี ได้ ด้ วยนโยบายที จะสร้ างความแตกต่ า งและเน้ นคุ ณ ภาพของทุ ก โครงการ สํ า หรั บ
อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอยู่อาศัยนัน บริ ษัทฯ สร้ างจุดขายโดยการจัดสรรพืนทีส่วนกลางให้ เกินกว่ามาตรฐานเพือเพิม
คุณภาพชีวิตให้ กบั ลูกค้ าของบริษัทฯ สําหรับส่วนของพืนทีเพือการพาณิชย์ (พืนทีให้ เช่า) บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ เป็ นทีรู้จกั อย่างกว้ างขวาง ซึงจะช่วยทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยมันใจในโครงการของบริษัทฯ
2.4

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ และมีความหลากหลายในเรืองของรูปแบบรวมถึง

การออกแบบเพือรองรับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย กลยุทธ์ทางด้ านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีดงั นี
ทําเลทีตัง : ทําเลทีตังของโครงการต้ องเป็ นทําเลทีตังทีมีศกั ยภาพ อยู่ใกล้ แหล่งชุมชน ติดถนนหลักมีเส้ นทางการ
คมนาคมสะดวก นอกจากนีศักยภาพในการขยายตัวของผังเมืองและการคมนาคมทีกําหนดโดยภาครัฐก็เป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีบริ ษทั ฯ คํานึงถึงในการพิจารณาพืนทีพัฒนาโครงการ
การออกแบบ : บริ ษทั ฯ เริมจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการจากการก่อนทีจะทําการ
ออกแบบโครงการเพือตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค

โดยบริษัทฯ

ผู้ดําเนินการ
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คุณภาพการก่อสร้ าง : บริ ษทั ฯ มีมาตรการควบคุมงานก่อสร้ างทีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน นอกจากนี
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้ นการคัดเลือกผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้ างทีมีคณ
ุ ภาพ โดยมีขนตอนการคั
ั
ดเลือก รวมถึงการประเมินผลงาน
ของผู้รับเหมาเพือให้ แน่ใจว่าคุณภาพของการก่อสร้ างเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
กลยุทธ์ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการตลาด
บริ ษทั ฯ ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated
Marketing Communication) ซึงครอบคลุมถึงการใช้ สือทีสามารถสือสารกับลูกค้ าได้ ในวงกว้ าง (Mass Media) เช่น ป้ าย
โฆษณากลางแจ้ ง หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร นอกจากนีบริษัทฯ ยังใช้ สือทางการตลาดทีเจาะกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
(Direct Marketing) ได้ แก่ จัดงานแสดงรายละเอียดโครงการเฉพาะกลุ่มลูกค้ ารับเชิญ การเข้ าพบกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเป็ น
รายบุคคล และการจัดส่งแผ่นพับรายละเอียดโครงการ เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯ ใช้ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย โดยการขายตรงผ่านสํานักงานขายของบริษัทฯ เป็ นหลัก เพือการ
นําเสนอข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างครบถ้ วน ทําให้ ลกู ค้ าเข้ าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถตัดสินใจซือด้ วยความมันใจ บริษทั
ฯยังมีการพัฒนาบุคลากรด้ านการขายอย่างต่อเนืองเพือให้ เข้ าใจในผลิตภัณฑ์และจุดเด่นของโครงการ นอกจากนีบริษัทฯ
ยังมีการติดต่อลูกค้ าของโครงการเดิมเพือนําเสนอโครงการใหม่และได้ รับผลตอบรับทีดีโดยถือได้ วา่ เป็ นช่องทางทีสําคัญ
ช่องทางหนึงในการจัดจําหน่ายโดยเฉพาะ โครงการเชิงพาณิชย์แนวราบ อย่างไรก็ดีในบางโครงการบริษัทอาจจะมีการ
ว่าจ้ างตัวแทนขายมืออาชีพเพือสนับสนุนบริษทั ฯ ในการเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริ ษัทฯ อีกทางหนึง
กลยุทธ์ ด้านกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เนืองจากโครงการในแต่ละแห่งของบริษัทมีจดุ เด่นทีแตกต่างกันมีกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายทีชัดเจน ทําให้ บริษัท
สามารถวางกลยุทธ์การเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งรูปแบบได้ ดงั นี
1. การจัดส่งแผ่นพับรายละเอียดโครงการไปให้ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
2. การออกจดหมายเชิญกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายมาร่ วมรับฟั งข้ อมูลรายละเอียดโครงการตามสถานทีทีเหมาะสม
เช่น สํานักงานขาย โรงแรม หรื อ ร้ านอาหาร
3. ส่งพนักงานขายไปพบกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเป็ นรายบุคคล ณ สถานทีทําการของลูกค้ าเพือให้ ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีขนตอนในการจั
ั
ดหาทีดิน พัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย จนถึงการส่งมอบกรรมสิทธิPให้ กบั ลูกค้ า สรุป

เบืองต้ นได้ ดงั นี
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ขันE ตอน

ระยะเวลา

วิเคราะห์ตลาดและศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ

h เดือน

ซือทีดิน

จัดทํารายละเอียดโครงการ

] เดือน

ขอสินเชือสนับสนุนโครงการ

ขออนุญาตก่อสร้ าง ขออนุญาตจัดสรร และเปิ ดขายโครงการ
]- เดือน
ดําเนินการก่อสร้ าง
] -]m เดือน
ได้ รับอนุญาตจัดสรร ส่งมอบ และโอนกรรมสิทธิP

บริการหลังการขาย

).+.G

การวิเคราะห์ ตลาดและศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และการจัดหาทีAดนิ
แผนกพัฒนาโครงการมีหน้ าทีรับผิดชอบในการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ โดยทีดินสําหรับการ

พัฒนาโครงการถูกจัดหาผ่านนายหน้ า

หรื อ

แผนกพัฒนาโครงการเอง

จากนันแผนกพัฒนาโครงการจะ

ประสานงานกับฝ่ ายออกแบบเพือจัดทํารายละเอียดเบืองต้ นเพือขออนุมตั ิการจัดซือทีดิน โดยประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยปั จจัยหลักทีทําการพิจารณา คือ มุ่งเน้ นทําเลทีมีศกั ยภาพ เส้ นทางการ
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คมนาคมทีสะดวก มีระบบสาธารณูปโภครองรับ เป็ นต้ น ทังนีบริษัทฯ มีบคุ ลากรทีมีความสามารถในการ
ดําเนินการจัดหาทีดิน รวมถึงพิจารณาข้ อจํากัด และประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ทีอาจส่งผลต่อการพัฒนา
โครงการโดยสามารถสรุปขันตอนการจัดซือทีดินได้ ดงั นี
ขันE ตอน
พิจารณาทีดิน

วางผังโครงการและศึกษาความเป็ นไปได้

พิจารณาโครงการโดยคณะทํางาน ซึงรวมถึงประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

วางมัดจํา

โอนกรรมสิทธิP

สําหรับขันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการนันบริษทั ฯ อาจมอบหมายหน้ าทีให้ ฝ่ายออกแบบ หรื อ
ว่าจ้ างบริษทั ภายนอกซึงมีความเชียวชาญเฉพาะทางในการดําเนินการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ทีตอบสนองความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายสูงสุด
).+.)

การก่ อสร้ างและนโยบายการก่ อสร้ าง
บริ ษทั ฯ

ดําเนินการวางแผนการก่อสร้ างเพือให้ ผ้ ูรับเหมาดําเนินการในลักษณะโครงการจ้ างเหมา

เบ็ดเสร็จ (Turn Key Project) โดยฝ่ ายควบคุมงานก่อสร้ างจะกําหนดบัญชีปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงาน (Bill
of Quality) เพือใช้ เป็ นราคากลางของการรับเหมาก่อสร้ างแต่ละโครงการ บัญชีปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงาน
(Bill of Quality) โดยจะให้ ผ้ รู ับเหมารายหลักเสนอราคาให้ แก่กลุ่มบริษัททังนีราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีไม่เกิน
ราคากลางทีบริษทั ฯ จัดทําไว้ ซึงทางบริษัทจะประเมินและเปรี ยบเทียบทังราคาและคุณภาพของผู้รับเหมาแต่ละ
ราย และกําหนดเป็ นราคามาตรฐานในการก่อสร้ างแต่ละโครงการ หลังจากนันทางฝ่ ายควบคุมการก่อสร้ างก็จะ
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คัดเลือกผู้รับเหมาร่วมกับฝ่ ายจัดซือและฝ่ ายงานทีเกียวข้ องต่างๆ

โดยพิจารณาทังด้ านราคาและคุณภาพ

ประกอบกัน ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาและคู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทําราคากลาง, ประเมิน
ผู้รับเหมา จัดทําสัญญาจ้ างและควบคุมของบริษัท
บริ ษทั ฯ

มอบหมายให้ ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้ างควบคุมการทํางานทุกขันตอนอย่างใกล้ ชิดโดยฝ่ าย

ควบคุมงานก่อสร้ าง บริษัทฯ มีผ้ รู ับเหมาทีผ่านการประเมินเบืองต้ นอยู่ในบัญชีผ้ คู ้ า (Vendor List) ไม่น้อยกว่า
20 ราย ซึงสามารถลดความเสียงจากการพึงพิงผู้รับเหมารายใดรายหนึง และช่วยให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินการ
ก่อสร้ างโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย นอกจากนีบริษัทฯ จะทําการประเมินผู้รับเหมาโดยฝ่ ายงานที
เกียวข้ องทังก่อนและหลัง เพือมันใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามมาตรฐาน
).+.F

การจัดซือE วัสดุก่อสร้ าง
ฝ่ ายจัดซือรับผิดชอบในเรื องการสังซือวัสดุทีใช้ ในการตกแต่งโครงการบางส่วนทีเน้ นในเรืองคุณภาพ

วัสดุเป็ นสําคัญ เช่น หลังคา กระเบือง ราวบันได สุขภัณฑ์ รวมถึงวัสดุภายนอก (Finishing) เป็ นต้ น เนืองจาก
ต้ องการควบคุมคุณภาพวัสดุให้ มีมาตรฐานเดียวกันทังโครงการ โดยฝ่ ายจัดซือจะประสานงานล่วงหน้ ากับผู้จดั
จําหน่ายวัสดุเพือตกลงราคาและปริมาณสังซือวัสดุสําหรับแต่ละโครงการทีจะพัฒนานันๆ ซึงบริ ษัทฯ มีผ้ จู ดั
จําหน่ายอยู่ในบัญชีผ้ คู ้ า (Vendor List) ประมาณ j ราย
บริ ษทั ฯ ดําเนินการจัดซือตามแผนงานก่อสร้ าง และบัญชีปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงาน (Bill of
Quality) ทีจัดทําโดยฝ่ ายควบคุมงานก่อสร้ าง เพือมันใจว่าต้ นทุนการก่อสร้ างจะเป็ นไปตามประมาณการการ
ก่อสร้ าง
2.5

งานทีAยังไม่ ได้ ส่งมอบ

ณ วันที X] มีนาคม mmo บริษัทฯ มีงานทียังไม่ได้ ส่งมอบ ดังนี
โครงการ
สําเพ็ง 2 เฟส 1

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาคารพาณิชย์4ชัน

จํานวน (หน่ วย)
mp

มูลค่ า (ล้ านบาท)
mo].ol

สําเพ็ง 2 เฟส 2

อาคารพาณิชย์4ชัน อาคารพาณิชย์3.5ชัน

]ph

],Xjl.jk

สําเพ็ง 2 เฟส 3

อาคารพาณิชย์4.5ชัน

]l

]].hk

สําเพ็ง 2 เฟส 4

อาคารพาณิชย์4ชันกว้ าง8ม

]]k

],hpk.pl

อาคารพาณิชย์3.5ชันกว้ าง4ม.

lj

],klj.X

อาคารพาณิชย์

o]

kjj.lh

ทิวลิป สแควร์
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โครงการ

ประเภทผลิตภัณฑ์
คอนโดมิเนียม "แกรนด์ทิวลิป"

จํานวน (หน่ วย)
]h
p

คอนโดมิเนียม "ทิวลิปไลต์"
ไมอามี บางปู

มูลค่ า (ล้ านบาท)
X. o
om.j

คอนโดมิเนียม “การ์ เด้ น วิลล่า”

-

-

คอนโดมิเนียม “บีช ฟร้ อน วิลล่า”

-

-
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