บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 4 แห่ง ประกอบธุรกิจเป็ นพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์แนวรำบ โดยเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เชิง
พำณิชย์เพื่อจำหน่ำยและเพื่อให้ เช่ำพื ้นที่ทงระยะสั
ั้
นและระยะยำว
้
ตลอดจนจำหน่ำยที่อยู่อำศัย รวมไปถึงกำรให้ บริ กำร
เช่ำพื ้นที่เพื่อกำรพำณิชย์ทงระยะสั
ั้
นและระยะยำว
้
โดยแบ่งกลุม่ ประเภทธุรกิจออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนำโครงกำรเชิงพำณิ ชย์แนวรำบ ซึ่งประกอบไปด้ วย อำคำรพำณิชย์ ศูนย์กำรค้ ำ ศูนย์ กำรค้ ำ
ชุมชน (Community Mall)
2. ธุรกิจพัฒนำโครงกำรที่อยูอ่ ำศัย ได้ แก่ทำวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
3. ธุรกิจรับจ้ ำงบริ หำรโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ และบริ ษัท ย่อยซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรดำเนินงำนของ
JPM
4. ธุรกิจให้ เช่ำ และให้ บริ กำรอสังหำริ มทรัพย์กบั บุคคลทัว่ ไป ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรดำเนินงำนของ JPM
โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเน้ นกำรพัฒนำโครงกำรในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล ในทำเลที่ตงั ้ ที่มี
ศักยภำพ ใกล้ แหล่งชุมชน มีเส้ นทำงกำรคมนำคมสะดวก นอกจำกนี ้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีรูปแบบที่หลำกหลำยและมี
คุณภำพที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่ำงดี
โครงกำรเชิงพำณิชย์แนวรำบและโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยพัฒนำ เป็ นโครงกำรลักษณะขำย
ก่อนสร้ ำงเสร็ จ หรื อลักษณะขำยระหว่ำงก่อสร้ ำงโครงกำร ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกำรก่อสร้ ำงโครงกำรต้ องใช้ ระยะเวลำนำนในกำร
ก่อสร้ ำง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงดำเนินกำรขำยก่อนที่โครงกำรจะแล้ วเสร็ จ โดยจะมีอำคำรพำณิชย์ หรื อ อำคำรที่อยู่อำศัย หรื อ
ห้ องชุดที่อยูอ่ ำศัยตัวอย่ำงที่ตกแต่งเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ลกู ค้ ำได้ พิจำรณำก่อนกำรตัดสินใจเลือกซื ้อ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถ
นำกระแสเงินสดส่วนหนึ่งจำกเงินจองและเงินดำวน์มำใช้ ในกำรก่อสร้ ำงโครงกำร ซึ่งในวันทำสัญญำ ลูกค้ ำจะต้ องชำระ
เงินดำวน์ให้ แก่บริ ษัทฯ ประมำณร้ อยละ 10 - 20 ขึ ้นกับรำคำและประเภทอสังหำริ มทรัพย์ที่จำหน่ำย โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 ชำระเงินดำวน์ร้อยละ 13 โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 ชำระเงินดำวน์ร้อยละ 16 โครงกำรสำเพ็ง
2 เฟส 3 ชำระเงินดำวน์ร้อยละ 24 โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ชำระเงินดำวน์ร้อยละ 30 โครงกำรทิวลิป สแควร์ และโครงกำร
ไมอำมี่ บำงปู ชำระเงินดำวน์ร้อยละ 10 และเมื่อโครงกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ ลูกค้ ำจะต้ องชำระเงิน ในส่วนที่
เหลือให้ กบั บริ ษัทฯ ครบทังจ
้ ำนวน บริ ษัทฯ จึงจะทำกำรโอนกรรมสิทธิ์อสังหำริ มทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ ำ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเกณฑ์ในกำรเลือกรู ปแบบผลิตภัณฑ์เป็ นไปตำมคู่มือกำรจัดซื ้อที่ดินของบริ ษั ทฯ
โดยพิจำรณำจำกแนวโน้ มสภำวะตลำดของธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ ทำเลที่ตงั ้ ควำมต้ องกำรผู้บริ โภค และควำมเหมำะสม
ของระดับรำคำ ซึง่ เกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้ สอดคล้ องกับ
สภำพเศรษฐกิจและควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัทฯ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ เน้ นในกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำง
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ของโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะพัฒนำขึ ้นแต่ละโครงกำร โดยหลังจำกที่บริ ษัทฯ ได้ กำหนด
รูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะเริ่ มจัดทำแผนงำนของโครงกำรที่มีควำมชั ดเจนใน
ทุกขันตอน
้
นอกจำกนี ้ สำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ บริ ษัทฯ มีนโยบำยแบ่งพื ้นที่ที่จะทำกำรพัฒนำออกเป็ นระยะ (“เฟส”)
เพื่อให้ สำมำรถพัฒนำปรับเปลี่ยนรู ปแบบของอำคำรพำณิชย์ ที่อยู่อำศัยภำยในโครงกำรได้ หลำกหลำย ได้ ตำมแผนงำน
ของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับกำรกำหนดจุดขำย และช่วยในกำรบริ หำรและควบคุมกำรก่อสร้ ำงของโครงกำรในแต่ละส่วนให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้นโยบำยกำรแบ่งโครงกำรที่ จะพัฒนำออกเป็ นเฟส ยังเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของ
โครงกำรของบริ ษัทฯ ด้ วย กล่ำวคือ บริ ษัทฯ จะเปิ ดกำรขำยและเริ่ มกำรก่อสร้ ำงทีละเฟส เมื่อมียอดทำสัญญำจะซื ้อจะ
ขำยแล้ วไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ถึง 60 ของแต่ละเฟส จะเห็นได้ วำ่ เป็ นกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของโครงกำรให้ มีประสิทธิ ภำพ
อีกทำงหนึง่ ด้ วย
ทำเลที่ตงของโครงกำรปั
ั้
จจุบนั ของบริ ษัทฯ สำมำรถแสดงได้ โดยแผนภำพ ดังต่อไปนี ้
ภำพ 2-1 ผังแสดงที่ตงของโครงกำรในปั
ั้
จจุบนั และโครงกำรในอนำคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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2.1 โครงสร้ างรายได้
หน่วย : ล้ ำนบำท

ดาเนิน
การ
โดย

ประเภท
อสังหาริมทรัพย์

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ม.ค. – มิ.ย. 2557

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

-

-

รำยได้ จำกกำรขำย
โครงกำรเจ.เอส.พี.เรสซิ
เดนท์ (สำทร - พระรำม
3) - ทำวน์โฮม

JSP

6.37

6.83%

110.87

82.22%

14.89

1.76%

โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1
- อำคำรพำณิชย์

CNC

-

-

-

0.00%

536.18

63.27%

609.70

35.88%

โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2
- อำคำรพำณิชย์

JGL

-

-

-

0.00%

278.82

32.90%

1,088.22

64.04%

ที่ดินเปล่ำ

JSP

70.40

75.31%

-

-

-

-

ที่ดินเปล่ำ

JGL

-

-

-

6.09

0.72%

-

-

รำยได้ กำรบริกำร

JPM

16.68

17.84%

23.72

17.59%

5.60

0.66%

-

-

รำยได้ อื่น

0.02

0.02%

0.25

0.19%

5.81

0.69%

1.29

0.08%

รวม

93.47

847.39

100.00%

1,699.21

100.00%

100.00% 134.84 100.00%

2.2 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
โครงการสาเพ็ง 2
โครงกำรสำเพ็ง 2 พัฒนำโดยบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภำยใต้ แนวคิดอำณำจักรค้ ำปลีก-ส่งแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ฝั่ งธนบุรี ตังอยู
้ บ่ นถนนกัลปพฤกษ์ ซงึ่ เชื่อมต่อกับถนนกำญจนำภิเษก และถนนรำชพฤกษ์ และห่ำงจำกเส้ นทำงระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร (Bangkok Mass Transit System : BTS) สำยสีลม สถำนีบำงหว้ ำประมำณ 6 กิโลเมตร
โครงกำรสำเพ็ง

2

มุง่ เน้ นกำรรองรับกำรขยำยตัวของผู้ค้ำปลีก-ส่ง

และผู้ประกอบกำรจำกแหล่งกำรค้ ำหลักทัว่

กรุงเทพมหำนคร ได้ แก่ ย่ำนสำเพ็ง ย่ำนพำหุรัด ย่ำนประตูน ้ำ และย่ำนโบ๊ เบ๊ เป็ นต้ น มีเนื ้อที่โครงกำรทังหมดประมำณ
้
160 ไร่ โดยภำยในโครงกำรสำมำรถแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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(1)

ส่วนที่เป็ นพื ้นที่ขำย

พื ้นที่ขำยประกอบด้ วยอำคำรพำณิชย์สำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 เฟส โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. เฟส 1 อำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้ ขนำดอำคำรกว้ ำง 6 เมตร ลึก 10 เมตร และ ขนำดอำคำรกว้ ำง 8 เมตร ลึก 10
เมตร พื ้นที่ 22.50 ตำรำงวำ และ 30 ตำรำงวำ ตำมลำดับ จำนวน 151 ยูนิต บนพื ้นที่ประมำณ 23 ไร่ คิด
เป็ นมูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,400 ล้ ำนบำท
2. เฟส 2 อำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้ ขนำดอำคำรกว้ ำง 4 เมตร ลึก 10 เมตร ขนำดอำคำรกว้ ำง 8 เมตร ลึก 10 เมตร
และ ขนำดอำคำรกว้ ำง 8 เมตร ลึก 12 เมตร พื ้นที่ 17 ตำรำงวำ 30 ตำรำงวำ และ 30 ตำรำงวำ ตำมลำดับ
จำนวน 325 ยูนิต บนพื ้นที่ประมำณ 39 ไร่ คิดเป็ นมูลค่ำโครงกำรประมำณ 2,200 ล้ ำนบำท
3. เฟส 3 อำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้ ขนำดอำคำรกว้ ำง 4 เมตร ลึก 12 เมตร และขนำดอำคำรกว้ ำง 8 เมตร ลึก 12
เมตร พื ้นที่ 17 ตำรำงวำ และ 34 ตำรำงวำ ตำมลำดับ จำนวน 37 ยูนิต บนพื ้นที่ประมำณ 4 ไร่ คิดเป็ นมูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 400 ล้ ำนบำท

4. เฟส 4 โซนอเวนิว (Avenue Zone) เป็ นอำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้ ขนำดอำคำรกว้ ำง 8 เมตร ลึก 10 เมตร พื ้นที่
33 ตำรำงวำ พร้ อมฟุตบำทร่มใต้ อำคำรกว้ ำง 3 เมตร จำนวน 121 ยูนิต และโซนสำเพ็ง-ประตูน ้ำซึง่ ใช้
แนวคิด Walking Street ในกำรออกแบบ มีทำงเดินในร่มกว้ ำง 8 เมตร และมีหน้ ำร้ ำน 2 ด้ ำน (2 Front Shop
House) เป็ นอำคำรพำณิชย์ 3 ชันครึ
้ ่ง ขนำดอำคำรกว้ ำง 4 เมตร ลึก 12 เมตร พื ้นที่ 17 ตำรำงวำ จำนวน
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293 ยูนิต รวมยูนิต เสนอขำยสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ทังสิ
้ ้น 414 ยูนิต บนพื ้นที่ประมำณ 51 ไร่ คิด
เป็ นมูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 3,500 ล้ ำนบำท

ควำมคืบหน้ ำของโครงกำรสำเพ็ง 2 ส่วนที่เป็ นพื ้นที่ขำย ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน2557 มียอดจองและทำสัญญำ
แล้ วเท่ำกับร้ อยละ 100.00 99.38 48.65 และ 94.93 สำหรับเฟส 1 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 ตำมลำดับ และมียอดโอน
กรรมสิทธิ์เท่ำกับร้ อยละ 79.47 61.54 0.00 และ 0.00 สำหรับเฟส 1 เฟส 2 เฟส 3 และ เฟส 4 ตำมลำดับ
(2)

ส่วนที่เป็ นพื ้นที่ให้ เช่ำ
บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่จะพัฒนำพื ้นที่ให้ เช่ำ คือ อำคำรสำเพ็ง 2 พลำซ่ำ โซนตลำดน ้ำสำเพ็ง และโซนสำเพ็งพำร์ ค

(รำยละเอียดอยูใ่ นส่วนที่ 2.2 ข้ อ 6 โครงกำรในอนำคต)
(3)

ส่วนที่เป็ นพื ้นที่ให้ บริ กำร
บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่จะพัฒนำพื ้นที่ให้ บริ กำร คือ อำคำรจอดรถ 4 อำคำร (รำยละเอียดอยูใ่ นส่วนที่ 2.2 ข้ อ 6

โครงกำรในอนำคต)
โครงการทิวลิป สแควร์
โครงกำรทิวลิป สแควร์ พฒ
ั นำภำยใต้ บริ ษัท ฯ โดยได้ ว่ำจ้ ำงให้ JPM เป็ นผู้บริ หำรโครงกำรทังด้
้ ำนกำรก่อสร้ ำง
และกำรขำย โดยโครงกำรตังอยู
้ ่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้ อมน้ อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร มีเนื ้อที่
โครงกำรทังหมดประมำณ
้
33 ไร่ โดยภำยในโครงกำรสำมำรถแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 20

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

(1) ส่วนพื ้นที่ขำย ประกอบด้ วยคอนโดมิเนียมและอำคำรพำณิชย์ บนเนื ้อที่ประมำณ 24 ไร่ รำยละเอียดดังนี ้
1.1) คอนโดมิเนียมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
- แกรนด์ทิวลิป (Grand Tulip) อำคำรสูง 8 ชัน้ 2 อำคำร จำนวน 336 ยูนิต รำคำเริ่ มต้ นที่ 1.25 ล้ ำนบำท
- ทิวลิปไลต์ (Tulip Lite) อำคำรสูง 8 ชัน้ 5 อำคำร จำนวน 694 ยูนิต รำคำเริ่ มต้ นที่ 1.05 ล้ ำนบำท

1.2) อำคำรพำณิชย์ “ทิวลิป บิซ ทำวน์” เป็ นอำคำรพำณิชย์แบบ 3 ชันครึ
้ ่ง และ 4 ชันครึ
้ ่ ง จำนวนรวม 95 ยูนิต
รำคำเริ่ มต้ นที่ 3.79 ล้ ำนบำทต่อยูนิต

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 21

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
มูลค่ำของโครงกำรส่วนที่เป็ นพื ้นที่ขำยทังหมดประมำณ
้
1,800 ล้ ำนบำท กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย คือ กลุม่ ลูกค้ ำ
ระดับกลำง ได้ แก่ นักธุรกิจ พนักงำน และหัวหน้ ำงำนที่ทำงำนในบริ เวณบริ เวณอ้ อมน้ อย และพื ้นที่ใกล้ เคียง โดยเป็ นพื ้นที่
ที่มีโรงงำนตังอยู
้ ม่ ำกกว่ำสองพันแห่ง
จุดแข็งของโครงกำร คือ ทำเลที่ตงของโครงกำรที
ั้
่อยู่ในโครงข่ำยคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมต่อไปยังถนนสำย
สำคัญต่ำงๆ เช่น ถนนอ้ อมน้ อย ถนนเพชรเกษม ถนนบรมรำชชนนี ถนนพุทธมณฑลสำย 3 4 และ 5 และรู ปแบบของ
โครงกำรที่ผสมผสำนครบวงจร ประกอบไปด้ วยที่อยูอ่ ำศัย และช้ อปปิ ง้ มอลล์

(2)

ส่วนพื ้นที่ให้ เช่ำ บริ ษัทฯมีโครงกำรที่จะพัฒนำศูนย์กำรค้ ำขนำดเล็กให้ เช่ำบนเนื ้อที่ประมำณ 9 ไร่ (รำยละเอียด

อยูใ่ นส่วนที่ 2.2 ข้ อ 6 โครงกำรในอนำคต)
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 สำหรับส่วนที่เป็ นพื ้นที่ขำย บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงกำร
อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2556 ในปั จจุบนั มียอดจองและทำสัญญำแล้ วร้ อยละ 34.46 สำหรับส่วน
คอนโดมิเนียม และร้ อยละ 44.21 สำหรับส่วนอำคำรพำณิชย์
บริ ษัทเปิ ดขำยโครงกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนพฤษภำคม 2557 และเริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ ำงในส่วนพื ้นที่ขำย
ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2557 ปั จจุบนั สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ได้ ให้ ควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (“EIA”) ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2557 สำหรับศูนย์กำรค้ ำเริ่ มก่อสร้ ำงในไตร
มำสที่ 2 ของปี 2557 ปั จจุบนั ได้ รับใบอนุญำตจำกทำงรำชกำรทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ ำง
โครงการไมอามี่ บางปู
โครงกำรไมอำมี่ บำงปู พัฒนำภำยใต้ บริ ษัทฯ โดยว่ำจ้ ำงให้ JPM เป็ นผู้บริ หำรโครงกำรทังด้
้ ำนกำรก่อสร้ ำงและ
กำรโครงกำรตังอยู
้ ่ที่ ตำบลท้ ำยบ้ ำน อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร มีเนื ้อที่โครงกำรทังหมดประมำณ
้
120 ไร่ รูปแบบโครงกำรเป็ นโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยรู ปแบบ วิลล่ำคอนโดมิเนียม สไตล์รีสอร์ ท พร้ อมศูนย์กำรค้ ำ โดยภำยใน
โครงกำรสำมำรถแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 22

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

1) ส่วนพื ้นที่ขำย ได้ แก่ คอนโดมิเนียม บนเนื ้อที่ประมำณ 85 ไร่ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
- การ์ เด้ น วิลล่า คอนโด (Garden

Villa Condo)อาคารสูง 5 ชัน้ จานวน 3,840 ยูนิต ราคาเริ่ มต้ นที่ 0.85ล้ าน

บาท
- บีชฟรอนท์ วิลล่า คอนโด (Beachfront Villa Condo) อาคารสูง 5 ชัน้ จานวน 1,170 ยูนิต ราคาเริ่ มต้ นที่ 1.61

ล้ านบาท
มูลค่าของโครงการส่วนที่เป็ นพื ้นที่ขายทังหมดประมาณ
้
5,500 ล้ านบาท กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย คือ กลุม่ ลูกค้ ำ
ระดับกลำง ได้ แก่ นักธุรกิจ พนักงำน และหัวหน้ ำงำนที่ทำงำนในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงจังหวัดสมุทรปรำกำร และผู้ที่มีถิ่น
ฐำนในกรุงเทพมหำนครที่ต้องกำรเป็ นเจ้ ำของคอนโดมิเนียมติดทะเลใกล้ กรุงเทพมหำนครมำกที่สดุ
จุดแข็งของโครงกำร คือ 1) ทำเลที่ตงโครงกำรติ
ั้
ดแนวรถไฟฟ้ ำ ด้ ำนหน้ ำติดถนนสุขุมวิท ด้ ำนหลังติดทะเล
บริ เวณอ่ำ วไทย 2) กำรคมนำคมสะดวกเดินทำงได้ ทงั ้ ทำงรถยนต์ และทำงรถไฟฟ้ ำสำยสีเขียว 3) รู ปแบบโครงกำร
ผสมผสำนครบวงจร ประกอบด้ วย ที่อยูอ่ ำศัยและศูนย์กำรค้ ำ และ 4) ใกล้ นิคมอุตสำหกรรมบำงปูและบำงพลี
ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 ในปั จจุบนั มียอดจองและทำสัญญำแล้ ว คิดเป็ นร้ อยละ
22.85 ของจำนวนพื ้นที่ขำยทังหมด
้

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 23

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
2) ส่วนพื ้นที่ให้ เช่ำ บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่จะพัฒนำศูนย์กำรค้ ำขนำดเล็กให้ เช่ำ และไนท์บำร์ ซำ่ บนเนื ้อที่ประมำณ
35 ไร่ (รำยละเอียดอยูใ่ นส่วนที่ 2.2 ข้ อ 6 โครงกำรในอนำคต)

ตาราง 2-1 สถานะการขายของโครงการปั จจุบันทัง้ 3 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายนมิถุนายน 2557
การขาย ณ 30 มิ.ย. ก.ย. .2557

ลาดับ

ชื่อโครงการ
(เดือนที่เปิ ด
โครงการ)

ประเภท
โครงการ

พืน้ ที่
โครงการ
(ไร่ -งาน-วา)

จานวนทัง้ หมด

หน่วย

มูลค่ำ

จานวนที่
จาหน่ ายแล้ วยอดที่
ทาสัญญาจะซือ้ จะ
ขายแล้ ว
หน่วย

มูลค่ำ

จานวนที่รอการ
ขาย
หน่วย

มูลค่ำ

จานวนโอน
ร้ อยละ
(รั บรู้ รายได้ )
ความ
คืบหน้ าของ
การขาย หน่วย มูลค่ำ

(ยูนิต) (ล้ ำนบำท) (ยูนิต) (ล้ ำนบำท) (ยูนิต) (ล้ ำนบำท)
1
1.1
1.2
1.3
1.4

สาเพ็ง 2
สำเพ็ง 2 เฟส 1
( เม.ย. 2555 )
สำเพ็ง 2 เฟส 2
( พ.ค. 2555 )
สำเพ็ง 2 เฟส 3
( เม.ย. 2556 )
สำเพ็ง 2 เฟส 4
( ม.ค. 2556 )

อำคำรพำณิชย์ 23-0-62.4

151

1,452

151

1,452

-

-

100.00

อำคำรพำณิชย์ 39-1-35.9

325**

2,217

323

2,203

2

15

99.38

413

2718

287212

1019

126202

4121

386204

5342

527421

อำคำรพำณิชย์

4-1-4.7

37

อำคำรพำณิชย์

51-3-60

414

รวม
2

(ยูนิต) (ล้ ำนบำท)

3,4763,4
70

373393

3,0903,26
7

13112 1,2511,15
0

3

24320 1,6701,38
0

8

72.9748.65

-

-

90.1094.12

-

-

927

7,5587,5
7,0327,13
874885
52
4

37432 2,9212,54
0
1

336

455435 180159 248220

156177 207214

53.5747.32

-

-

694

827786 231196 280234

463498 547552

33.2928.24

-

-

95

513505

48.4244.21

-

ทิวลิป สแควร์
แกรนด์ ทิวลิป

2.1

คอนโด

คอนโดมิเนียม

( พ.ย. 2556)
2.2
2.3

ทิวลิป ไลต์ คอนโด
( พ.ย. 2556)
ทิวลิป บิซ ทำว์น
( พ.ย. 2556)

คอนโดมิเนียม
อำคำรพำณิชย์
รวม

3
3.1

24-1-28.8*

1,125

4642

258232

4953

255273

1,7951,7
457397 786686
26

668728

1,0091,0
39

3,9403,3 1,4958

2,3453, 2,1472,6

-

-

ไมอามี่ บางปู
กำร์ เด้ น วิลล่ำ
คอนโด

คอนโดมิเนียม 84-2-27.3* 3,840

85

27

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 24

1,343733

013

52

38.9321.54

-

-

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
( เม.ย. 2557)
บีชฟรอนท์ วิลล่ำ
3.2

คอนโด

คอนโดมิเนียม

2,1772,1

1,170

36

( เม.ย. 2557)

384318

716591 786852

1,460154
5

32.8227.18

5,010 5,6675,5 1,8791, 2,0591,32 3,1313, 3,6074,1
21
145
4
865
97
7,062 15,02014 3,2102, 9,8779,14 3,8524, 5,1435,6
,799
427
4
635
57

รวม
รวมทัง้ หมด

-

-

-

-

37432 2,9212,54
1
0

หมำยเหตุ : *ไม่รวมส่วนที่เป็ นพื ้นที่เช่ำ
** ที่ดินเปล่ำ 1 แปลง

ตาราง 2-2 สถานะการชาระยอดเงินดาวน์ ของโครงการปั จจุบันทัง้ 3 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
โครงการ

ยอดเงินดาวน์ ค้างชาระ (บาท)
1 – 30 วัน

31 – 60 วัน

61 – 90 วัน

91 – 120 วัน

มำกกว่ำ 120 วัน*

รวม

สาเพ็ง 2 เฟส 1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

105,000**

105,000

สาเพ็ง 2 เฟส 2

-

-

-

-

-

-

-

-

40

354,000**

354,000

สาเพ็ง 2 เฟส 3

3

225,000

-

-

-

-

-

-

14

6,886,000*

7,111,000

สาเพ็ง 2 เฟส 4

64

8,556,000

17

4,900,000

23

8,010,000

12

7,840,000

41

37,707,373

67,013,373

ทิวลิป สแควร์

93

1,050,000

40

901,800

20

1,147,500

20

536,400

19

2,532,100

6,167,800

ไมอามี่ บางปู

591

1,594,600

65

568,001

399

4,560,300

13

186,800

1

29,500

6,939,201

47,613,973

87,690,374

รวม

11,425,000

6,369,001

13,717,800

8,563,200

หมำยเหตุ : *รวมมูลค่ำส่วนลด ณ วันโอน
**คือมูลค่ำส่วนลด ณ วันโอนเท่ำนัน้

การดาเนินการเรื่องการติดตามลูกค้ าที่ค้างเงินงวดดาวน์
ตำมคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของ เรื่ องกำรขำย ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 9 กรกฎำคม 2557 บริ ษัทฯ มีมำตรกำรติดตำม
ลูกค้ ำที่ค้ำงเงินงวดดำวน์ ซึง่ จะเป็ นไปตำมกำหนดกำรชำระเงินดำวน์ของโครงกำรแต่ละโครงกำร โดยฝ่ ำยขำยรับผิดชอบ
ในกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมลูกค้ ำทุกเดือนเพื่อกำรดำเนินกำรติดตำมต่อไป โดยกำรติดตำมนันสำมำรถแบ่
้
งได้ เป็ น 4
ระยะ ดังนี ้
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ระยะ

ระยะเวลาค้ างเงินงวดดาวน์

1

30 วัน

แจ้ งแผนกกำรเงินทรำบ

2

60 วัน

แผนกกำรเงินทำจดหมำยแจ้ งให้ ลกู ค้ ำชำระหนี ้ภำยใน 15 วันพร้ อมอัตรำดอกเบี ้ยพร้ อมแจ้ ง
ให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยขำยติดตำมผลและแจ้ งกลับภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน

3

90 วัน

แผนกกำรเงินทำจดหมำยแจ้ งให้ ลกู ค้ ำชำระหนี ้ภำยใน 15 วันพร้ อมอัตรำดอกเบี ้ยพร้ อมแจ้ ง
ให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยขำยติดตำมผลและแจ้ งกลับภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน

4

120 วัน

แผนกกำรเงินแจ้ งให้ ที่ปรึกษำกฏหมำยทำจดหมำยแจ้ งให้ ลกู ค้ ำชำระหนี ้ภำยใน 7 วัน โดย
บริษัทฯ จะพิจำรณำยึดเงินจอง เงินทำสัญญำ และเงินดำวน์ ต่อไป

ทังนี
้ ้อำจมีบำงกรณีที่บริ ษัทฯ

การดาเนินการ

ยืดหยุน่ ให้ สำหรับลูกค้ ำทีม่ กี ำรค้ ำงเงินงวดดำวน์

ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ

ผู้บริ หำรและต้ องได้ รับอนุมตั จิ ำกกรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นรำยกรณี
ธุรกิจรับจ้ างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ของ JPM
JPM ประกอบธุรกิจรับจ้ ำงบริ หำรโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย โดยจะรับจ้ ำงบริ หำร
โครงกำรทังหมดของกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯ ในขอบเขตกำรรับจ้ ำงบริ หำรทังด้
้ ำนกำรก่อสร้ ำงและกำรขำยโครงกำร ทังนี
้ ้ หำก JPM มี
ศักยภำพเพียงพอที่จะรับงำนบริ หำรโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงกำรของกลุม่ บริ ษัทฯ ก็สำมำรถทำได้ แต่เนื่องจำก
ในปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรขำยและกำรก่อสร้ ำงรวมทังหมด
้
3 โครงกำร โดยแบ่งเป็ นหลำยเฟส อีก
ทังยั
้ งมีโครงกำรที่จะต้ องพัฒนำต่อเนื่องอีกหลำยโครงกำรเพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทฯมีผลประกอบกำรเติบโตในอัตรำที่สงู อย่ำง
ต่อเนื่อง ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่16/2556 วันที่ 10 กันยำยน 25556 มีมติให้ JPM เป็ นผู้ลงทุนใน
สินทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำหลำยโครงกำร จึงทำให้ JPM ยังไม่สำมำรถที่จะรับงำนจำกผู้พฒ
ั นำโครงกำรรำยอื่นได้
ธุรกิจให้ เช่ า และให้ บริการอสังหาริมทรัพย์ กบั บุคคลทั่วไปของ JPM
JPM ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรเช่ำพื ้นที่อสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557
อสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวในโครงกำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรำยละเอียดดังนี ้
โครงการ
สำเพ็ง 2

ลักษณะโครงการ

ปี ที่คาดว่ าจะเปิ ด
โครงการ

กรรมสิทธิ์

สำเพ็ง 2 เฟส 2

อำคำรจอดรถ 2 อำคำร

สำเพ็ง 2 เฟส 3

อำคำรจอดรถ 1 อำคำร

ไตรมำส 3 ปี 2557 ถึง

JPM

สำเพ็ง 2 เฟส 4

อำคำรจอดรถ 1 อำคำร

ไตรมำส 2 ปี 2558

JSP

สำเพ็ง 2 เฟส 3

ศูนย์กำรค้ ำให้ เช่ำ
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สำเพ็ง 2 เฟส 4

ศูนย์อำหำร

JSP

สำเพ็ง 2 เฟส 4

ตลำดน ้ำให้ เช่ำ

JSP

ทิวลิป สแควร์

ศูนย์กำรค้ ำให้ เช่ำ

ไตรมำส 3 ปี 2558

JSP

ไมอำมี่ บำงปู

ศูนย์กำรค้ ำให้ เช่ำ

ไตรมำส 3 ปี 2558

JSP

สำหรับที่ดินที่จะพัฒนำพื ้นที่ให้ เช่ำนัน้ หำกที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ของ JGL และ SPZ นัน้ (ซึง่ ในอนำคตมีนโยบำยที่
จะปิ ดบริ ษัททังสอง)
้
ทำง JPM จะซื ้อทรัพย์สินในส่วนนันมำเพื
้
่อเป็ นกรรมสิทธิ์ของ JPM และพัฒนำเป็ นพื ้นที่ให้ เช่ำแก่ผ้ ู
เช่ำต่อไป แต่หำกเป็ นที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัทฯ นัน้ JPM จะดำเนินกำรเช่ำที่ดินจำกบริ ษัทฯ และจึงพัฒนำเป็ น
พื ้นที่ให้ เช่ำต่อไป
2.3 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.3.1 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2556 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ภำพรวมตลำดที่อยูอ่ ำศัยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริ มณฑลทังอุ
้ ปทำนและอุปสงค์ปี 2556 มีกำรขยำยตัวอยู่
ในเกณฑ์ดี อย่ำงไรก็ตำมในไตรมำสสุดท้ ำยของปี 2556 จำกกำรที่อปุ ทำนเข้ ำมำสูต่ ลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอำคำร
ชุดที่ได้ มีกำรเปิ ดตัวเป็ นจำนวนมำก ทำให้ ในบำงทำเลมีกำรแข่งขันสูง อัตรำกำรขำยเริ่ มชะลอตัวลง นอกจำกนี ้ ยังมีปัจจัย
ที่สง่ ผลกระทบต่อตลำดโดยรวมหลำยประกำร เช่น ปั ญหำกำรชุมนุมทำงกำรเมือง กำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจ และ
ปั ญหำหนี ้สินภำคครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ได้ สง่ ผลต่อกำลังซื ้อที่อยูอ่ ำศัยและกำรชำระหนี ้ที่อยูอ่ ำศัยของประชำชน
ในเดือนมกรำคม ปี 2557 อุปทำนและอุปสงค์ ชะลอลงตำมทิศทำงเศรษฐกิ จและส่วนหนึ่งได้ รับผลกระทบ
เพิ่มเติมจำกเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ของทังผู
้ ้ บริ โภคและผู้ประกอบกำร อย่ำงไรก็ดี ภำวะ
อุปทำนล้ นตลำดลดลงจำกปี ที่ผำ่ นมำ และผู้ประกอบกำรเปิ ดขำยที่อยู่อำศัยในแนวรำบเพิ่มขึ ้นเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงใน
กำรลงทุน เนื่องจำกสำมำรถควบคุมต้ นทุนได้ มำกกว่ำอำคำรชุด และรับรู้รำยได้ ได้ เร็ วกว่ำที่อยูอ่ ำศัยแนวสูง1
2.3.2 ปั จจัยบวกต่ อสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2556 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1) การขยายโครงข่ ายระบบขนส่ งมวลชน
ปั จจุ บัน รั ฐ บำลมี น โยบำยในกำรพัฒ นำโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนระบบขนส่ ง มวลชนทำงรำงในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล 10 เส้ นทำง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ และรองรับกำรเดินทำง
ของประชำชนบริ เวณพื ้นที่ปริ มณฑลและจังหวัดรอบกรุงเทพมหำนคร เข้ ำสูพ่ ื ้นที่เขตเมืองชันในกรุ
้
งเทพมหำนคร
ให้ เป็ นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ ว โดยคำดกำรณ์ว่ำรัฐบำลจะสำมำรถเร่ งประกวดรำคำก่อสร้ ำงได้ ครบ 10 สำย
1

รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ภำยในระยะเวลำ 4 ปี โดยจะเปิ ดบริ กำรระยะทำงรวม 410 กิโลเมตรภำยในปี 2562 และต่อขยำยเพิ่มเติมอีก 54
กิโลเมตร ภำยหลังจำกปี 2562 รวมระยะทำงทังหมดประมำณ
้
464 กิโลเมตร ดังรำยละเอียดตำมตำรำง 1
ตำรำง 1 : แนวเส้ นทำงโครงกำรรถไฟฟ้ ำ 10 เส้ นทำงตำมนโยบำยรัฐบำล
โครงการ
1. สำยสีแดง
2. สำยสีแดงอ่อน
3. Airport Rail Link
4. สำยสีเขียวเข้ ม
5. สำยสีเขียวอ่อน
6. สำยสีน ้ำเงิน
7. สำยสีมว่ ง
8. สำยสีส้ม
9. สำยสีชมพู
10. สำยสีเหลือง

เส้ นทาง
บำงซื่อ-มธ.รังสิต
ศำลำยำ-หัวหมำก
สนำมบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ
แบริ่ ง-สมุทรปรำกำร(บำงปู)
ยศเส-บำงหว้ ำ
บำงซื่อ-ท่ำพระ-พุทธมณฑล สำย 4
บำงใหญ่-บำงซื่อ
จรัญสนิทวงศ์-รำชดำเนิน-ศูนย์วฒ
ั นธรรม-มีนบุรี
แครำย-มีนบุรี
ลำดพร้ ำว-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

ภำพ 1 : ผังโครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชน 10 เส้ นทำงตำมนโยบำยรัฐบำล

ที่มำ : กระทรวงคมนำคม
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กำรดำเนินงำนภำยใต้ กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยให้ กบั ประชำชนตำมโครงข่ำยรถไฟฟ้ ำ 10 สำย ในเขต
กรุ งเทพมหำนครและพื ้นที่ต่อเนื่อง เป็ นกำรเชื่อมพื ้นที่เมืองส่วนต่ำงๆ ของกรุ งเทพมหำนครปริ มณฑล และ
จังหวัดต่ำงๆ เข้ ำด้ วยกันไม่วำ่ จะเป็ นส่วนธุรกิจหลักของเมืองย่ำนที่พกั อำศัย ย่ำนรำชกำร แหล่งงำนต่ำงๆ ยิ่งเป็ น
กำรอำนวยควำมสะดวกสบำยและยกระดับคุณ ภำพชีวิตสังคมเมืองให้ ดียิ่งขึ ้น ประชำชนที่อยู่ในพื ้นที่ปริ มณฑล
มีโอกำสที่จะเข้ ำมำทำงำน ประกอบธุรกิจ ในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งงำน และกลับออกไปยังที่พกั อำศัยของตนเองได้
อย่ำงสะดวก หรื อประชำชนจำกต่ำงจังหวัดที่ต้องกำรทำงำนจึงมีแนวโน้ มที่จะเลือกทังงำนและที
้
่พกั ที่อยู่ในแนว
เส้ นทำงกำรคมนำคมระบบรำง เพื่อควำมสะดวกสบำย ดังนันแนวโน้
้
มในอนำคตจึงทำให้ พื ้นที่ตำมแนวโครงข่ำย
นันมี
้ รำคำที่สงู ขึ ้น นักธุรกิจและนักอสังหำริ มทรัพย์ต่ำงๆ จับจองเพื่อกำรพัฒนำให้ ค้ มุ กับศักยภำพที่มีไม่ว่ำจะ
เป็ นรู ปแบบ ที่พกั อำศัย หรื อรู ปแบบ พำณิชยกรรมเป็ นต้ น โครงกำรพัฒนำดังกล่ำว ส่งผลให้ มี กำรพัฒนำที่ดิน
โดยรอบสถำนี(Transit - Oriented Development “TOD”) ตำมแนวเส้ นทำงรถไฟฟ้ ำเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ตลำดอสังหำริ มทรัพย์ในเชิงบวก2
2) อัตราดอกเบีย้ ที่ยงั คงทรงตัวอยู่ในระดับต่า
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) มีมติให้ คงอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2555 โดย
ประเมินว่ำระดับอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยที่ผอ่ นปรนยังมีควำมจำเป็ น และเหมำะสมกับภำวะเศรษฐกิจไทย โดยมี
มติให้ ลดอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยลง ร้ อยละ 0.25 ต่อปี ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2556 อัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยอยูท่ ี่
ร้ อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อลดควำมเสีย่ งต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยที่สงู ขึ ้นท่ำมกลำงควำมเชื่อมัน่ ภำคเอกชน
ที่เปรำะบำงจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ขณะที่ภำคเอกชนมีแนวโน้ มขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอลง
ภำพ 2: อัตรำดอกบี ้ยนโยบำยปี 2556

ที่มำ: รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

ในเดื อนมี นำคม 2557 คณะกรรมกำรฯ ประเมินว่ำควำมเสี่ยงต่อเศรษฐกิ จมีม ำกขึน้ ท่ำมกลำง
สถำนกำรณ์กำรเมืองที่ยงั ยืดเยื ้อ เงินเฟ้ อพื ้นฐำนแม้ ปรับขึ ้นแต่ยงั อยูใ่ นระดับต่ำ นโยบำยกำรเงินจึงสำมำรถผ่อน
คลำยเพิ่มเติมได้ บ้ำงเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนให้ กบั เศรษฐกิจ และเอื ้อให้ ภำวะกำรเงินผ่อนคลำยต่อเนื่องในช่วงที่
2

วำรสำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ฉบับที่ 76 ปี ที2่ 0 มกรำคม-มีนำคม 2557
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เศรษฐกิจยังต้ องใช้ เวลำในกำรฟื น้ ตัว คณะกรรมกำรฯ จึงมีมติ ให้ ลดอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยลงร้ อยละ 0.25 จำก
ร้ อยละ2.25 เป็ นร้ อยละ 2.00 ต่อปี และยังคงมีมติให้ คงอัตรำดอกเบี ้ยนโยบำยนี ้ไว้ เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ำยน 2557
ทังนี
้ ้กำรปรับลดดอกเบี ้ยนโยบำยส่งผลในแง่บวกต่อตลำดอสังหำริมทรัพย์ ทำให้ ต้นทุนในกำรกู้ยมื ของ
ทังผู
้ ้ ประกอบกำร และผู้บริ โภคลดน้ อยลง ส่งผลในเชิงบวกต่อกำรตัดสินใจเลือกซื ้อที่อยูอ่ ำศัยของผู้บริ โภค
3) การใช้ จ่ายของภาคครัวเรือน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ควำมเชื่อมัน่ ของครัวเรื อนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจำกปั จจัยสนับสนุนกำรใช้
จ่ำยของภำคครั วเรื อน ทัง้ รำยได้ และนโยบำยของภำครัฐ ส่งผลให้ กำรใช้ จ่ำยของภำคครัวเรื อนขยำยตัวขึน้
แม้ วำ่ ในช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ภำคครัวเรื อนจะมีควำมระมัดระวังในกำรใช้ จ่ำยมำกขึ ้น ส่วนหนึ่งมำจำกกำร
สิ ้นสุดของมำตรกำรภำษี เพื่อรถยนต์คนั แรก และควำมต้ องกำรใช้ จ่ำยเพื่อซ่อมแซมหลังอุทกภัยที่ทยอยหมดลง
อย่ำงไรก็ดี รำยได้ ที่แท้ จริ งเฉลีย่ ของผู้มีงำนทำที่มแี นวโน้ มเพิ่มขึ ้น อีกทังอั
้ ตรำกำรว่ำงงำนยังคงอยูใ่ นระดับต่ำ ซึง่
เป็ นปั จจัยที่ช่วยสนับสนุนเสถียรภำพของกำรใช้ จ่ำยภำคครัวเรื อน
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ภำพ 3 : เครื่ องชี ้เสถียรภำพภำคครัวเรื อน

ที่มำ : รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

4) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
4.1 มาตรการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงมำตรกำรภำษี เพื่ อ ดึ ง ดู ด นัก ลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รองรับกำรเข้ ำสู่กำรรวมกลุ่มเป็ นประชำคมเศรษฐกิ จอำเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ภำยในปี 2558 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้ ปรับลดอัตรำภำษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลจำกร้ อยละ 30 ให้ เหลือร้ อยละ 23 ของกำไรสุทธิในส่วนของบริ ษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และให้ ลดลงเหลือร้ อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มใน หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็ นต้ นไป
4.2 มาตรการปรับลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบให้ มีกำรปรับอัตรำจ่ำยภำษี เงินได้ บคุ คลธรรมดำใหม่ ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ถึง
ร้ อยละ 35 และปรับโครงสร้ ำงอัตรำภำษี เงินได้ จำก 5 ขันอั
้ ตรำเป็ น 7 ขันอั
้ ตรำ เพื่อส่งเสริ มควำมเป็ นธรรม
และให้ สอดคล้ องกับภำวะเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้คณะรัฐมนตรี คำดหวังว่ำกำรปรับโครงสร้ ำงนี ้จะสร้ ำงควำมเป็ น
ธรรมในกำรกระจำยรำยได้ มำกขึ ้น และลดช่องโหว่ในกำรหลีกเลีย่ งภำษี โดยมำตรกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นมีผล
บังคับใช้ สำหรับเงินได้ ปี 2556 เป็ นต้ นไป
2.3.3 ปั จจัยลบต่ อสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1) สถานการณ์ ทางการเมือง
จำกกำรชุมนุม ทำงกำรเมือ งที่มี ควำมยื ดเยื อ้ มำตัง้ แต่เดื อ นตุลำคม ปี 2556 ส่ง ผลกระทบต่อกำร
ท่องเที่ยว และควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคและนักลงทุน ทำให้ เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศในช่ วงไตรมำสที่ 4 ปี
2556 ขยำยตัวลดลงประมำณร้ อยละ 0.3 ถึงร้ อยละ 0.5 สำหรับตลำดอสังหำริ มทรัพย์ ได้ รับผลกระทบจำกกำรที่
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 31
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ภำคครัวเรื อนระมัดระวังกำรใช้ จ่ำยมำกยิ่งขึ ้น ในขณะดียวกันผู้ประกอบกำรมีกำรชะลอกำรเปิ ดขำยโครงกำร
ออกไปเพื่อประเมินสถำนกำรณ์
อย่ำงไรก็ดีในไตรมำสที่ 2 ของปี 2557 สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเริ่ มคลี่คลำยลงส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
ของทังผู
้ ้ บริ โภคและผู้ประกอบกำรในทำงที่ดีขึ ้น
2) การปรับอัตราค่ าแรงขัน้ ต่าขึน้ เป็ น 300 บาทต่ อวัน
เมื่อต้ นปี 2556 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ปรับขึ ้นค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำเป็ น 300 บำทต่อวันทัว่ ประเทศ ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีต้นทุนสูงขึ ้นประมำณร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 6 ประกอบกับต้ นทุนวัสดุก่อสร้ ำงที่จะ
เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 5 ต่อปี ในปี 2556 ผู้ประกอบกำรจะมีต้นทุนในกำรก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้นประมำณร้ อยละ 5 ถึง
ร้ อยละ 10 อย่ำงไรก็ดีโดยปกติในตลำดอสังหำริ มทรัพย์มีกำรว่ำงจ้ ำงแรงงำนด้ วยอัตรำที่สงู กว่ำขันต
้ ่ำอยู่แล้ วจึง
ไม่สง่ ผลกระทบต่อภำคอสังหำริ มทรัพย์มำกนัก3
3) มาตรการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนำคำรแห่งประเทศไทยส่งสัญญำณว่ำมีควำมกังวลต่อภำวะควำมร้ อนแรงของภำคอสังหำริ มทรัพย์
ทำให้ สถำบันกำรเงินมีควำมระมัดระวังมำกขึ ้นในกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัยตังแต่
้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2556
เป็ นต้ นมำ ดังจะเห็นได้ จำกอัตรำส่วนรำยได้ ต่อภำระจ่ำยชำระหนีเ้ พื่อที่อ ยู่อำศัยของผู้ได้ รับสินเชื่ อใหม่จำก
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี 2556 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.7 สูงกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ย
ในช่วงปี 2551-2555 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 4.44
ภำพ 4 : มำตรฐำนกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย และอัตรำส่วนรำยได้ ตอ่ ภำระจ่ำยชำระหนี ้

ที่มำ : รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

3
4

ข้ อมูลจำกศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ ส (AREA)
ข้ อมูลจำกรำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2556 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)
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2.3.4 อุปสงค์ และอุปทานของที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่ค้าปลีกปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1) อุปทานของที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่ค้าปลีก ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1.1 อุปทานของที่อยู่อาศัย ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ภำพ 5 : ข้ อมูลที่อยูอ่ ำศัยเปิ ดขำยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริ มณฑล

ที่มำ : บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ ส

ภำพ 6 : ข้ อมูลที่อยูอ่ ำศัยเปิ ดขำยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริ มณฑล จำแนกตำมประเภท

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

ในปี 2556 มีจำนวนที่อยู่อำศัยเปิ ดขำยใหม่ทกุ ประเภทรวมกันประมำณ 131,615 หน่วยเพิ่มขึ ้นจำก
ประมำณ 102,090 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28.9 จำกปี 2555
สำหรับภำพรวมโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ใน 3 เดือนแรกของปี 2557 (มกรำคม-มีนำคม 2557)
เปรี ยบเทียบกับ 3 เดือนแรกปี ของ 2556 มีจำนวนโครงกำรที่เปิ ดใหม่รวม 78 โครงกำร (ลดลงประมำณ ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 33
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28%) มีจำนวนหน่วยขำยรวม 20,433 หน่วย (ลดลงประมำณ -42%) มีมลู ค่ำรวม 56,478 ล้ ำนบำท (ลดลง
ประมำณ –43%) และมีรำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจำก 2.830 ล้ ำนบำทเป็ น 2.764 ล้ ำนบำท (ลดลง
ประมำณ -2.4%)
อย่ำงไรก็ตำมหำกประมำณกำรทังปี
้ เชื่อว่ำในปี พ.ศ.2557 นี ้จะมีกำรเปิ ดตัวใหม่ทงหมด
ั้
94,038
หน่วย รวม 259,799 ล้ ำนบำท ซึ่งถือว่ำลดลงกว่ำปี พ.ศ.2556 อย่ำงชัดเจน โดยในแง่ของจำนวนหน่วย
ลดลงถึง 29% เพรำะในปี พ.ศ.2556 เปิ ดตัว 131,645 หน่วย ส่วนในแง่ของมูลค่ำ ลดลงถึง 33% คือในปี
พ.ศ.2556 เปิ ดตัวใหม่ถึง 385,447 ล้ ำนบำท แต่เดิมในช่วงเดือนมกรำคม 2557 ศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมิน
ค่ำอสังหำริ มทรั พย์ ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส คำดว่ำจะมีโครงกำรเปิ ดใหม่ถึง
103,330 หน่วย ซึ่งลดลงจำกปี ก่อนเพียง 22% และมีมลู ค่ำรวมกัน 295,168 ล้ ำนบำท หรื อลดมูลค่ำเพียง
22%
ในช่วงเดือนแรกของปี 2557 กำรเปิ ดขำยมีอตั รำกำรขำยได้ เฉลีย่ ที่ 29% ซึง่ จำกเดือนที่ผำ่ นมำที่มอี ตั รำ
กำรขำยได้ ที่ 8% ต่อเดือน ซึง่ ดีขึ ้นมำกจำกเดือนที่ผำ่ นมำ แต่ก็ยงั ย่ำแย่กว่ำปี ก่อนหน้ ำที่ภำยในเดือนแรกจะ
สำมำรถขำยได้ ประมำณหนึ่งในสำม โดยประเภทอสังหำริ มทรัพย์ที่มีจำนวนหน่วยขำยได้ มำกสุดอันดับ 1
คือ อำคำรชุดระดับรำคำ 1-2 ล้ ำนบำท จำนวน 3,145 หน่วย ขำยได้ แล้ ว 1,218 หน่วย (39%) รองลงคือ
อำคำรชุดระดับรำคำ 2-3 ล้ ำนบำท จำนวน 1,475 หน่วย ขำยได้ แล้ ว 612 หน่วย (41%) และอันดับ 3 คือ
อำคำรชุดระดับรำคำ 3-5 ล้ ำนบำท จำนวน 284 หน่วย ขำยได้ แล้ ว 96 หน่วย (-34%)5
ภำพ 7 : ระดับรำคำบ้ ำนที่ออกสูต่ ลำด จำแนกตำมระดับรำคำ ปี 2556

ที่มำ : วำรสำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ฉบับที่ 76 ปี ที่ 20 มกรำคม-มีนำคม 2557

จำกกำรสำรวจของบริ ษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตทแอฟแฟร์ ส จำกัด (AREA) พบว่ำระดับรำคำที่มี
กำรเปิ ดขำยมำกที่สดุ อยู่ที่ระดับรำคำ 1 ล้ ำนบำทถึง 2 ล้ ำนบำท ซึ่งมีสดั ส่วนร้ อยละ 37 และเกินกว่ำ 2

5

ข้ อมูลจำกศูนย์ข้อมูลวิจยั และประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์ไทย บจก.เจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ ส หรือ AREA
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ล้ ำนบำทถึง 3 ล้ ำนบำท มีสดั ส่วนร้ อยละ 22 ซึ่งก็ยงั ถือว่ำสอดคล้ องกับระดับรำคำซึ่งมีควำมต้ องกำรซื ้อ
และขณะเดียวกันหำกพิจำรณำระดับรำคำซึ่งมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยู่อำศัยในเขตกรุ งเทพมหำนครและ
ปริ มณฑล ปี 2556 พบว่ำระดับรำคำเฉลีย่ ทำวน์เฮำส์มีรำคำเฉลีย่ 1.87 ล้ ำนบำทต่อหน่วยอำคำรชุดมีรำคำ
เฉลีย่ 2.15 ล้ ำนบำทต่อหน่วย ส่วนบ้ ำนเดี่ยวมีรำคำเฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.14 ล้ ำนบำทต่อหน่วย
ภำพ 8 : ยอดสินเชื่อที่ให้ กบั ผู้ประกอบกำรเพื่อก่อสร้ ำง

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

ตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมำ สินเชื่อที่ให้ กบั ผู้ประกอบกำรเพื่อก่อสร้ ำงที่อยูอ่ ำศัย ส่วนใหญ่เน้ นไปที่อำคำร
ชุดมำกขึ ้น ปั จจุบนั ขยำยตัวร้ อยละ 24.3 (สัดส่วนร้ อยละ 0.9 ของสินเชื่อรวม) ซึ่งเป็ นกำรขยำยตัวใน
ระดับสูงแม้ ว่ำจะชะลอลงจำกปี ก่อน โดยผู้ประกอบกำรเน้ นกำรพัฒนำอำคำรชุดตำมแนวรถไฟฟ้ ำเพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค สำหรับสินเชื่อเพื่อก่อสร้ ำงบ้ ำนจัดสรร (สัดส่วนร้ อยละ1.5 ของสินเชื่อ
รวม) ขยำยตัวเร่ งขึ ้นตังแต่
้ ต้นปี 2556 โดยกลับมำขยำยตัวในระดับใกล้ เคียงกับช่วงปี 2554 ก่อนน ้ำท่วม
ทังนี
้ ้ ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่เป็ นผู้เล่นหลักในตลำด สินเชื่อที่ให้ กับผู้ประกอบกำรเพื่อก่อสร้ ำงที่อยู่
อำศัยโดยมีสว่ นแบ่งตลำดกว่ำร้ อยละ 60 ในด้ ำนกำรระดมทุนของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่พบว่ำ ส่วนของผู้
ถือหุ้นมีสดั ส่วนมำกที่สดุ ที่ร้อยละ 45 ขณะที่กำรระดมทุนผ่ำนกำรออกหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นมำกในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่ำน
มำ จำกร้ อยละ 12 ของแหล่งเงินทุนทังสิ
้ ้นในปี 2552 เป็ นร้ อยละ 19 แม้ ว่ำธนำคำรพำณิชย์จะไม่ใช่แหล่ง
ระดมทุนหลักแต่ยงั คงมีบทบำทสำคัญ โดยสินเชื่อมีสดั ส่วนประมำณร้ อยละ 20
เมื่ อ พิ จ ำรณำจำกข้ อ มูล ข้ ำ งต้ น ที่ อ ยู่อ ำศัย เปิ ดขำยใหม่ ทัง้ ปี 2556 ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ จำกปี 2555
ค่อนข้ ำงมำก โดยเฉพำะอำคำรชุด ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบกำรได้ เน้ นกำรเปิ ดขำยโครงกำรที่มีอปุ สงค์รองรับ อำทิ
อำคำรชุดตำมแนวรถไฟฟ้ ำในเมือง และโครงกำรอำคำรชุดในย่ำนชุมชนขนำดใหญ่นอกเมืองซึ่งมีขนำดเล็ก
และรำคำถูก ส่วนที่อยูอ่ ำศัยแนวรำบเริ่ มกลับมำเปิ ดขำยมำกขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงปลำยปี โดยเฉพำะที่อยู่อำศัย
ประเภททำวน์เฮ้ ำส์ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรคลำยควำมกังวลเรื่ องปั ญหำอุทกภัยในทำเลที่มีศกั ยภำพในกำร
พัฒนำโครงกำรบ้ ำนแนวรำบ
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1.2 อุปทานของพืน้ ที่ค้าปลีก ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ภำพ 9 : อุปทำนพื ้นที่ค้ำปลีกสะสม ณ ไตรมำสที่ 1 ปี 2557

ที่มำ : Colliers International Thailand Research

กำรเพิ่มขึ ้นของศูนย์กำรค้ ำในปี 2556 ส่งผลให้ อปุ ทำนพื ้นที่ค้ำปลีกเพิ่มขึ ้น โดยในปี 2556 มีพื ้นที่
ให้ เช่ำรวมอยูท่ ี่ประมำณ 96,800 ตำรำงเมตร และปลำยปี 2556 มีพื ้นที่ให้ เช่ำเปิ ดใหม่เพิ่มขึ ้นอีก 152,800
ตำรำงเมตร โดยที่ประมำณร้ อยละ 70 ของพื ้นที่ให้ เช่ำเปิ ดใหม่ หรื อประมำณ 101,900 ตำรำงเมตร เป็ น
ศูนย์กำรค้ ำชุมชนหรื อคอมมูนิตี ้มอลล์
ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ.2557 มีพื ้นที่ค้ำปลีกประมำณ 6,500 ตำรำงเมตรที่สร้ ำงเสร็ จ และเปิ ดให้ บริ กำร
ส่งผลให้ อปุ ทำนพื ้นที่ค้ำปลีกทังหมดในกรุ
้
งเทพมหำนคร และพื ้นที่โดยรอบอยูท่ ี่ประมำณ 6,602,940 ตำรำง
เมตร อีกประมำณ 875,000 ตำรำงเมตรมีกำหนดแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2557 ดังนันอุ
้ ปทำนทังหมด
้
ณ สิ ้นปี
พ.ศ. 2557 จะอยูท่ ี่ประมำณ 7,471,500 ตำรำงเมตร
ภำพ 10 : พื ้นที่ค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครและพื ้นที่โดยรอบ จำแนกตำมทำเลที่ตงั ้ ณ ไตรมำสที่ 1 ปี 2557

ที่มำ : Colliers International Thailand Research
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อุปทำนพื ้นที่ค้ำปลีกในพื ้นที่รอบใจกลำงเมืองมีพื ้นที่รวม ประมำณ 1,659,640 ตำรำงเมตร หรื อ
ประมำณ 25% ของอุปทำนทังหมดในกรุ
้
งเทพมหำนคร และพื ้นที่โดยรอบศูนย์กำรค้ ำชุมชนหรื อคอมมูนิตี ้
มอลล์ และศูนย์กำรค้ ำขนำดใหญ่หลำยโครงกำรตังอยู
้ ่ในพื ้นที่กรุ งเทพมหำนครรอบนอก โดยพื ้นที่นี ้มี
สัดส่วนประมำณ 53% ของอุปทำนทังหมดเนื
้
่องจำกว่ำมีโครงกำรที่อยู่อำศัยจำนวนมำก ดังนันจึ
้ งเป็ นพื ้นที่
ที่มีคนอยู่อำศัยมำก และเป็ นกำลังซื ้อสำคัญของโครงกำรพื ้นที่ค้ำปลีกในกรุ งเทพมหำนคร และพื ้นที่
โดยรอบ
ภำพ 11 : อุปทำนในอนำคตของตลำดพื ้นที่ค้ำปลีก

ที่มำ : Colliers International Thailand Research

พื ้นที่ค้ำปลีกในอนำคตประมำณ 866,530 ตำรำงเมตรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ ำง และมีกำหนดแล้ วเสร็ จ
ในปี พ.ศ.2557 โดยที่ประมำณ 559,140 ตำรำงเมตรเป็ น พื ้นที่ของศูนย์กำรค้ ำ และอีกประมำณ 269,4000
ตำรำงเมตรเป็ นศูนย์กำรค้ ำชุมชนหรื อคอมมูนิตี ้มอลล์ โดยส่วนใหญ่ที่มีกำหนดแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2557 ตังอยู
้ ่
ในพื ้นที่กรุงเทพมหำนครรอบนอก แม้ วำ่ ศูนย์กำรค้ ำชุมชนหรื อคอมมูนิตี ้มอลล์ ในกรุงเทพมหำนครบำงโครงกำร
จะไม่ประสบควำมสำเร็ จ และไม่สำมำรถรักษำควำมนิยมไว้ ได้ เมื่อเวลำผ่ำนไป
ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบกำรหลำยรำยที่เลื่อนกำหนดกำรที่จะสร้ ำงศูนย์กำรค้ ำให้ แล้ วเสร็ จจำกปี 2556 เป็ นปี
2557 ดังนัน้ ในปี 2557 จึงมีแนวโน้ มจะมีอปุ ทำนพื ้นที่ให้ เช่ำเพิ่มขึ ้นในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล
โดยเฉพำะ ช๊ อปปิ ง้ มอลล์ที่มีแนวโน้ มอุปทำนในอนำคตเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2) อุปสงค์ ของที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่ค้าปลีก ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
2.1 อุปสงค์ ของที่อยู่อาศัย ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
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ภำพ 12 : เครื่ องชี ้อุปสงค์ภำวะอสังหำริ มทรัพย์

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

ภำพ 13 : จำนวนที่อยูอ่ ำศัยที่ได้ รับอนุมตั ิสนิ เชื่อปล่อยใหม่จำกธนำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

จำกรำยงำนเศรษฐกิจและกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทยในปี 2556 พบว่ำมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่
อยู่อำศัยประมำณ 181,992 หน่วย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จำกปี 2555 โดยแบ่งเป็ นอำคำรชุดมำกที่สดุ
จำนวนประมำณ 74,942 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.2

เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.2 จำกปี 2555

ทำวน์เฮ้ ำส์ อำคำรพำณิชย์จำนวน 69,752 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 38.3 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.5 จำก
ปี 2555 และบ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝดจำนวน 37,298 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.49 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
16.7 จำกปี 2555
จำนวนที่อยูอ่ ำศัยที่ได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อปล่อยใหม่จำกธนำคำรพำณิชย์ ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
รวมทังสิ
้ ้น 71,701 หน่วย ลดลงร้ อยละ 5.4 จำกปี 2555 โดยแบ่งออกเป็ นเป็ นอำคำรชุดมำกที่สดุ จำนวน
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28,087 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.2 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทำวน์เฮ้ ำส์ อำคำรพำณิชย์จำนวน 25,261
หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.2 ลดลงร้ อยละ 4 และบ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝดจำนวน 18,353 หน่วยหรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.6 ลดลงร้ อยละ 20.1
สำหรับไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัยจำนวน 38,145 หน่วย ซึ่งลดลงร้ อยละ
4.3 จำกไตรมำสเดียวกันในปี ก่อนหน้ ำ โดยแบ่งออกเป็ นบ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝดจำนวน 7,758 หน่วยหรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.3 ลดลงร้ อยละ 6.1 เป็ นทำวน์เฮ้ ำส์ อำคำรพำณิ ชย์ 14,371 หน่วยหรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 37.7 ลดลงร้ อยละ 9.6 และเป็ นอำคำรชุดจำนวน 16,016 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วน 42.0
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.1
จำนวนที่อยูอ่ ำศัยที่ได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อปล่อยใหม่จำกธนำคำรพำณิชย์ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 รวมทังสิ
้ ้น 12,880 หน่วย ลดลงร้ อยละ 23.1 จำกปี 2556 โดยแบ่งออกเป็ น
ทำวน์เฮ้ ำส์ อำคำรพำณิชย์จำนวน 4,784 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.1 ลดลงร้ อยละ 26.8 อำคำร
ชุดจำนวน 4,765 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.0 ลดลงร้ อยละ 13.3 และบ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝดจำนวน
3,331 หน่วยหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.9 ลดลงร้ อยละ 29.3
โดยภำพรวมควำมต้ องกำรที่อยูอ่ ำศัยยังไม่ฟืน้ ตัวชัดเจนนัก สอดคล้ องกับทิศทำงของเศรษฐกิจ แม้ ว่ำ
จำนวนที่อยูอ่ ำศัยที่ได้ รับอนุมตั ิสนิ เชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์จะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยทังในแนวรำบและอำคำรชุ
้
ด
จำกควำมต้ องกำรซื ้อที่มีมำกในช่วงก่อนหน้ ำ แต่อตั รำกำรจองซื ้อที่อยูอ่ ำศัยที่เปิ ดขำยในเดือนแรกยังคงอยู่
ในระดับต่ำ
ภำพ 14 : ระดับรำคำที่ต้องกำรซื ้อ

ที่มำ : วำรสำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ฉบับที่76 ปี ที2่ 0 มกรำคม-มีนำคม 2557

จำกกำรสำรวจระดับรำคำซึง่ มีควำมต้ องกำรซื ้อที่อยูอ่ ำศัย พบว่ำระดับรำคำซึง่ มีควำมต้ องกำรซื ้อมำก
ที่สดุ อยูใ่ นช่วงรำคำ 1 ล้ ำนบำท ถึง 2 ล้ ำนบำทซึง่ มีจำนวนถึงร้ อยละ 39 ควำมต้ องกำรซื ้อบ้ ำนระดับรำคำ 2
ล้ ำนบำท ถึง 3 ล้ ำนบำท มีควำมต้ องกำรร้ อยละ 26 และควำมต้ องกำรซื ้อระดับรำคำ 3 ล้ ำนบำท ถึง 4 ล้ ำน
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บำท มีควำมต้ องกำรร้ อยละ 14 และที่อยู่อำศัยต่ำกว่ำ1 ล้ ำนบำท มีควำมต้ องกำรร้ อยละ 7 ซึ่งหำก
พิจำรณำจำกผลสำรวจพบว่ำควำมต้ องกำรซื ้อที่อยู่อำศัยระดับรำคำ 1 ล้ ำนบำท ถึง 4 ล้ ำนบำท มีสดั ส่วน
ถึงร้ อยละ 79
ภำพ 15 : ยอดสินเชื่อทีใ่ ห้ กบั ผู้บริ โภคเพื่อที่อยูอ่ ำศัย

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย (BOT)

นอกจำกนี ้ สินเชื่อที่ให้ กับผู้บริ โภคเพื่อที่อยู่อำศัย ฟื น้ ตัวอย่ำงต่อเนื่องภำยหลังน ้ำท่วมในปี 2554
โดยเฉพำะสินเชื่อเพื่อซื ้ออำคำรชุด คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ของสินเชื่อรวม ซึง่ มีกำรขยำยตัวสูงอย่ำงต่อเนื่องโดย
ขยำยตัวเฉลี่ยกว่ำร้ อยละ 20 ตังแต่
้ ปี 2554 สำเหตุสำคัญมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ ำงและ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ประกอบกับควำมต้ องกำรอำคำรชุดที่เพิ่มขึ ้นภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ น ้ำท่วม ปี 2554
ในขณะที่สินเชื่อเพื่อซื ้อบ้ ำนจัดสรรซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 10.4 ของสินเชื่อรวม ขยำยตัวค่อนข้ ำงคงที่เฉลี่ยร้ อย
ละ 9.4 ตังแต่
้ ปี 2554
กำรเพิ่ มขึน้ ของยอดสินเชื่ อ ที่ให้ กับ ผู้บริ โภคเพื่อ ที่อยู่อำศัยของธนำคำรพำณิ ชย์ โดยเฉพำะควำม
ต้ องกำรที่อยูอ่ ำศัยประเภทคอนโดมิเนียมตำมแนวระบบขนส่งสำธำรณะ และที่อยู่อำศัยแนวรำบในพื ้นที่ที่
ไม่มีน ้ำท่วม อีกทังมำตรกำรสนั
้
บสนุนต่ำงๆของภำครัฐ และอัตรำดอกเบี ้ยที่ยงั คงตัวอยู่ในระดับต่ำ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงควำมต้ องกำรที่อยูอ่ ำศัยที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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2.2 อุปสงค์ ของพืน้ ที่ค้าปลีก ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ภำพ 16 : อัตรำกำรเช่ำของพื ้นทีค่ ้ ำปลีก จำแนกตำมทำเลที่ตงั ้

ที่มำ : Colliers International Thailand Research

ภำพ 17 : อัตรำกำรเช่ำของพื ้นทีค่ ้ ำปลีก จำแนกตำมประเภท ณ ไตรมำสที่ 1 ปี 2557

ที่มำ : Colliers International Thailand Research

อัตรำกำรเช่ำในทุกทำเลเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยต่อเนื่องมำตังแต่
้ ปี 2555 ตลำดพื ้นที่ค้ำปลีกในประเทศไทยใน
ปี ที่ผ่ำนมำยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในกรุ งเทพมหำนคร และจังหวัดตำมแนวชำยแดนของ
ประเทศไทย ร้ ำนค้ ำแบรนด์สนิ ค้ ำทังของต่
้
ำงประเทศและของไทยต่ำงก็มองหำพื ้นที่ในกำรขยำยสำขำทังใน
้
ศูนย์กำรค้ ำปั จจุบนั รวมทังโครงกำรที
้
่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงที่จะเปิ ดให้ ผ้ เู ช่ำ สำมำรถจับจองพื ้นที่เช่ำได้
ล่วงหน้ ำ และส่วนใหญ่จะมีผ้ เู ช่ำจับจองพื ้นที่เช่ำจนเต็ม ก่อนที่โครงกำรจะสร้ ำงเสร็ จ
อัตรำกำรเช่ำของโครงกำรพื ้นที่ค้ำปลีกทุกประเภทมำกกว่ำ 95% ยกเว้ นพื ้นที่ค้ำปลีกสนับสนุนที่อยู่ที่
ประมำณ 87% โครงกำรพื ้นที่ค้ำปลีกส่วนใหญ่ใน กรุงเทพมหำนครมีอตั รำกำรเช่ำที่สงู โดยเฉพำะโครงกำร
ที่อยูใ่ นพื ้นที่ใจกลำงเมืองอัตรำกำรเช่ำเฉลีย่ ของสเปเชี่ยลตี ้สโตร์ สงู ที่สดุ เพรำะว่ำผู้ประกอบกำรใช้ พื ้นที่สว่ น
ใหญ่ในโครงกำรกำร และปล่อยพื ้นที่สว่ นน้ อยให้ กบั ผู้เช่ำรำยอื่น
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 41

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
แบรนด์ สิ น ค้ ำ ต่ ำ งประเทศยัง คงต้ อ งกำรเปิ ดร้ ำนในประเทศไทย

โดยเฉพำะศูน ย์ ก ำรค้ ำ ใน

กรุงเทพมหำนคร นอกจำกนี ้แบรนด์สนิ ค้ ำของไทยเองก็ขยำยสำขำ อย่ำงต่อเนื่องในทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศไทย
ผู้ประกอบกำร และผู้บริ หำรพื ้นที่ค้ำปลีกมี กำรปรับเปลีย่ นตำแหน่งของผู้เช่ำภำยในโครงกำร นอกจำกนี ้ยัง
มีกำรเพิ่มแบรนด์ ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ภำพ 18 : อัตรำค่ำเช่ำตังแต่
้ ไตรมำสที่ 1 ปี 2553 –ไตรมำสที่ ปี 2557

ที่มา : Colliers International Thailand Research

ค่ำเช่ำเฉลี่ยในทุกทำเลยังคงใกล้ เคียงกับไตรมำสก่อนหน้ ำนี ้ แม้ ว่ำบำงทำเลจะได้ รับ ผลกระทบจำก
กำรชุมนุมประท้ วงทำงกำรเมือง แต่แบรนด์สินค้ ำต่ำงประเทศจำนวนมำกยังคงมองหำช่องทำงในกำรเปิ ด
สำขำใหม่ๆ ในกรุงเทพมหำนคร และ พื ้นที่โดยรอบ ค่ำเช่ำเฉลีย่ ในพื ้นที่ใจกลำงเมืองสูงที่สดุ ในตลำด แม้ ว่ำ
โครงกำรพื ้นที่ ค้ ำปลีกบำงแห่งจะไม่สำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรได้ บำงวัน เนื่องจำกมีผ้ ปู ระท้ วงมำชุมนุม บนถนน
ด้ ำนหน้ ำศูนย์กำรค้ ำในช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ พ.ศ.2557
2.3.5 แนวโน้ มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557
แนวโน้ มตลำดอสังหำริ มทรัพย์ในปี 2557 คำดว่ำผู้ประกอบกำรที่อยู่อำศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจะมีกำร
ปรับแผนกำรลงทุนลดลงจำกเดิม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ตลำดมำกขึ ้น โดยในส่วนของตลำดคอนโดมิเนียมคำด
ว่ำกำรเปิ ดโครงกำรใหม่จะชะลอตัวลง เนื่องจำกในปี 2556 ผู้ประกอบกำรทังรำยเล็
้
กและรำยใหญ่ต่ำงมีกำรเปิ ดโครงกำร
ออกสูต่ ลำดจำนวนมำก ในขณะที่ที่ดินที่จะนำมำพัฒนำมีรำคำสูงมำก จนไม่สำมำรถที่จะพัฒนำห้ องชุดออกมำในรำคำที่
ตลำดรับได้ สำหรับตลำดที่อยูอ่ ำศัยในจังหวัดภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม ตลำดอสังหำริ มทรัพย์จะยังคงค่อยๆขยำยตัวต่อเนื่อง
โดยเฉพำะจังหวัดที่อยูต่ ำมแนวเส้ นทำงรถไฟฟ้ ำควำมเร็ วสูง และจังหวัดที่อยูบ่ ริ เวณพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ ำน
ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมโดยมีเป้ำหมำยในกำรเชื่อมโยงตลำดระหว่ำงกรุ งเทพฯกับ
ต่ำงจังหวัดเข้ ำด้ วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้ เศรษฐกิจขยำยตัว และคนต่ำงจังหวัดมีรำยได้ ต่อครัวเรื อนเพิ่มขึ ้น แรงงำนกลับสู่
ท้ องถิ่นมำกขึ ้นทำให้ ควำมต้ องกำรที่อยูอ่ ำศัยในต่ำงจังหวัดเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ยังคงมีปัจจัยเสีย่ งเรื่ องสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ที่
อำจส่งผลต่อเศรษฐกิจในภำพรวมและมีผลให้ ตลำดอสังหำริ มทรัพย์ชะลอตัวลง
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2.3.6 ประเมินศักยภาพการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์และโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม
ในส่วนของธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์ในปั จจุบนั ยังไม่มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ที่มีลกั ษณะ
ธุรกิจคล้ ำยคลึงกับบริ ษัทฯ สำหรับในส่วนของโครงกำรที่อยู่อำศัยรู ปแบบคอนโดมิเนียมถือได้ ว่ำมีกำรแข่งขันค่อนข้ ำงสูง
ทังจำกบริ
้
ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และผู้ประกอบกำรเอกชนทัว่ ไป อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเปรี ยบเทียบในเรื่ อง
รู ปแบบผลิต ภัณฑ์ แ ละระดับรำคำของผลิตภัณ ฑ์ บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรั พย์ ที่พัฒ นำโครงกำรในรู ปแบบ
คล้ ำยคลึงกับบริ ษัทฯ ได้ แก่ บมจ. ริ ชี่ เพลซ 2002 “RICHY” และ บมจ. เสนำ ดีเวลอปเม้ นท์ “SENA” ซึ่งโครงกำรของ
บริ ษัทฯ นันมี
้ จดุ เด่น คือ แต่ละโครงกำรจะมีอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์ ได้ แก่ ศูนย์กำรค้ ำชุมชน (Community Mall) และ
อำคำรพำณิชย์ตงอยู
ั ้ ่ในโครงกำรเดียวกัน หรื อ บริ เวณใกล้ เคียง นอกจำนี ้โครงกำรของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่บนถนนสำยหลักมี
กำรคมนำคมสะดวก บริ ษัทฯ จึงมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำจะสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นได้
ซึง่ ในแต่ละโครงกำรจะมีศนู ย์กำรค้ ำชุมชน(Community mall) ตังอยู
้ ่ด้วยนัน้ ยังไม่มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ที่พฒ
ั นำโครงกำรในรู ปแบบนี ้เช่นกัน แต่หำกมีกำรเปรี ยบเทียบในเรื่ องรู ปแบบผลิตภัณฑ์และระดับรำคำของ
ผลิตภัณฑ์ บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่พฒ
ั นำโครงกำรในรูปแบบคล้ ำยคลึงกับบริ ษัทฯ ได้ แก่ บมจ. เสนำ ดีเวล
อปเม้ นท์ “SENA” อย่ำงไรก็ดี SENA ไม่ได้ เป็ นคู่แข่งทำงตรงกับบริ ษัทฯ เนื่องจำกมีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย และทำเลที่ตงั ้
แตกต่ำงกัน
บริ ษั ท ฯได้ เล็ ง เห็ น ช่ อ งว่ ำ งทำงกำรตลำด โดยคำดว่ ำ จะสำมำรถเพิ่ ม ส่ว นแบ่ ง ทำงกำรตลำดในตลำด
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทนี ไ้ ด้ ด้ วยนโยบำยที่ จ ะสร้ ำงควำมแตกต่ ำ งและเน้ นคุ ณ ภำพของทุ ก โครงกำร ส ำหรั บ
อสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัยนัน้ บริ ษัทฯ สร้ ำงจุดขำยโดยกำรจัดสรรพื ้นที่ส่วนกลำงให้ เกินกว่ำมำตรฐำนเพื่อเพิ่ม
คุณภำพชีวิตให้ กบั ลูกค้ ำ อีกทังจะจั
้ ดให้ มีสว่ นศูนย์กำรค้ ำชุมชนสำหรับทุกโครงกำรของบริ ษัทฯเพื่อควำมสะดวกสบำยของ
ผู้อยูอ่ ำศัยและสำมำรถสร้ ำงรำยได้ อย่ำงต่อเนื่องให้ แก่บริ ษัทฯ สำหรับในส่วนพื ้นที่เพื่อกำรพำณิชย์ (พื ้นที่ให้ เช่ำ) บริ ษัทฯ
ให้ ควำมสำคัญกับคุณภำพกำรก่อสร้ ำงและกำรประชำสัมพันธ์ โครงกำรให้ เป็ นที่ร้ ู จักอย่ำงกว้ ำงขวำง ซึ่งจะช่วยทำให้
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยมัน่ ใจในโครงกำรของบริ ษัทฯ
2.4

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯให้ ควำมสำคัญกับกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพ และมีควำมหลำกหลำยในเรื่ องของรู ปแบบรวมถึง

กำรออกแบบเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงด้ ำนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
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ทำเลที่ตงั ้ : ทำเลที่ตงของโครงกำรต้
ั้
องเป็ นทำเลที่ตงที
ั ้ ่มีศกั ยภำพ อยูใ่ กล้ แหล่งชุมชน ติดถนนหลักมีเส้ นทำงกำร
คมนำคมสะดวก นอกจำกนี ้ศักยภำพในกำรขยำยตัวของผังเมืองและกำรคมนำคมที่กำหนดโดยภำครัฐก็เป็ นปั จจัยสำคัญ
ที่บริ ษัทฯ คำนึงถึงในกำรพิจำรณำพื ้นที่พฒ
ั นำโครงกำร
กำรออกแบบ : บริ ษัทฯ เริ่ มจำกกำรกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำโครงกำรจำกกำรก่อนที่จะทำกำร
ออกแบบโครงกำรเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค โดยบริ ษัทฯ มีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ มำยำวนำนเป็ น
ผู้ดำเนินกำร
คุณภำพกำรก่อสร้ ำง : บริ ษัทฯ มีมำตรกำรควบคุมงำนก่อสร้ ำงที่มีประสิทธิ ภำพ และมีมำตรฐำน นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นกำรคัดเลือกผู้รับเหมำและวัสดุก่อสร้ ำงที่มีคณ
ุ ภำพ โดยมีขนตอนกำรคั
ั้
ดเลือก รวมถึงกำรประเมินผลงำน
ของผู้รับเหมำเพื่อให้ แน่ใจว่ำคุณภำพของกำรก่อสร้ ำงเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการตลาด
บริ ษัทฯ ทำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ โครงกำรของบริ ษัทฯ ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดแบบครบวงจร (Integrated
Marketing Communication) ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรใช้ สอื่ ที่สำมำรถสือ่ สำรกับลูกค้ ำได้ ในวงกว้ ำง (Mass Media) เช่น ป้ำย
โฆษณำกลำงแจ้ ง หนังสือพิมพ์ และนิตยสำร นอกจำกนีบ้ ริ ษัทฯ ยั งใช้ สื่อทำงกำรตลำดที่เจำะกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
(Direct Marketing) ได้ แก่ จัดงำนแสดงรำยละเอียดโครงกำรเฉพำะกลุม่ ลูกค้ ำรับเชิญ กำรเข้ ำพบกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยเป็ น
รำยบุคคล และกำรจัดส่งแผ่นพับรำยละเอียดโครงกำร เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย โดยกำรขำยตรงผ่ำนสำนักงำนขำยของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก เพื่อกำร
นำเสนอข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ อย่ำงครบถ้ วน ทำให้ ลกู ค้ ำเข้ ำใจในผลิตภัณฑ์ สำมำรถตัดสินใจซื ้อด้ วยควำมมัน่ ใจ บริ ษัท
ฯยังมีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ ำนกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ เข้ ำใจในผลิตภัณฑ์และจุดเด่นของโครงกำร นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ
ยังมีกำรติดต่อลูกค้ ำของโครงกำรเดิมเพื่อนำเสนอโครงกำรใหม่และได้ รับผลตอบรับที่ดีโดยถือได้ ว่ำเป็ นช่องทำงที่สำคัญ
ช่องทำงหนึง่ ในกำรจัดจำหน่ำยโดยเฉพำะ โครงกำรเชิงพำณิชย์แนวรำบ
กลยุทธ์ ด้านกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เนื่องจำกโครงกำรในแต่ละแห่งของบริ ษัทมีจุดเด่นที่แตกต่ำงกันมีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยที่ชัดเจน ทำให้ บริ ษัท
สำมำรถวำงกลยุทธ์กำรเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถแบ่งรูปแบบได้ ดงั นี ้
1. กำรจัดส่งแผ่นพับรำยละเอียดโครงกำรไปให้ กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย
2. กำรออกจดหมำยเชิญกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยมำร่วมรับฟั งข้ อมูลรำยละเอียดโครงกำรตำมสถำนที่ที่เหมำะสม
เช่น สำนักงำนขำย โรงแรม หรื อ ร้ ำนอำหำร
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3. ส่ง พนัก งำนขำยไปพบกลุ่ม ลูก ค้ ำ เป้ ำหมำยเป็ นรำยบุค คล ณ สถำนที่ ท ำกำรของลูก ค้ ำ เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล
รำยละเอียดโครงกำร
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีขนตอนในกำรจั
ั้
ดหำทีด่ ิน พัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรขำย จนถึงกำรส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้ กบั ลูกค้ ำ สรุป

เบื ้องต้ นได้ ดงั นี ้

ระยะเวลา

ขัน้ ตอน
วิเครำะห์ตลำดและศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร

6 เดือน

ซื ้อที่ดิน

+
จัดทำรำยละเอียดโครงกำร

1 เดือน

ขอสินเชื่อสนับสนุนโครงกำร

ขออนุญำตก่อสร้ ำง ขออนุญำตจัดสรร และเปิ ดขำยโครงกำร
1-2 เดือน
+

ดำเนินกำรก่อสร้ ำง

12 -15 เดือน
ได้ รับอนุญำตจัดสรร ส่งมอบ และโอนกรรมสิทธิ์

บริ กำรหลังกำรขำย
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โดยระยะเวลำตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดเริ่ มรับรู้รำยได้ จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรใช้ ระยะเวลำทังสิ
้ ้น
ประมำณ 20 – 24 เดือน
2.4.1

การวิเคราะห์ ตลาดและศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และการจัดหาที่ดนิ
แผนกพัฒนำโครงกำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร โดยที่ดินสำหรับกำร

พัฒ นำโครงกำรถูก จัด หำผ่ำ นนำยหน้ ำ หรื อ แผนกพัฒ นำโครงกำรเอง จำกนัน้ แผนกพัฒ นำโครงกำรจะ
ประสำนงำนกับฝ่ ำยออกแบบเพื่อจัดทำรำยละเอียดเบื ้องต้ นเพื่อขออนุมตั ิกำรจัดซื ้อที่ดิน โดยประธำนกรรมกำร
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำร โดยปั จจัยหลักที่ทำกำรพิจำรณำ คือ มุง่ เน้ นทำเลที่มี
ศักยภำพ เส้ นทำงกำรคมนำคมที่สะดวก มีระบบสำธำรณูปโภครองรั บ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้บริ ษัทฯ มีบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรจัดหำที่ดิน รวมถึงพิจำรณำข้ อจำกัด และประเด็นทำงกฎหมำยต่ำงๆ ที่อำจ
ส่งผลต่อกำรพัฒนำโครงกำรโดยสำมำรถสรุปขันตอนกำรจั
้
ดซื ้อที่ดินได้ ดงั นี ้
ขัน้ ตอน
พิจำรณำทีด่ ิน

วำงผังโครงกำรและศึกษำควำมเป็ นไปได้

พิจำรณำโครงกำรโดยคณะทำงำน ซึง่ รวมถึงประธำนกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำร

วำงมัดจำที่ดินโดยกรรมกำรผู้จดั กำรหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมำย

โอนกรรมสิทธิ์

สำหรับขันตอนกำรจั
้
ดทำรำยละเอียดโครงกำรนันบริ
้ ษัทฯ อำจมอบหมำยหน้ ำที่ให้ ฝ่ำยออกแบบ หรื อ
ว่ำจ้ ำงบริ ษัทภำยนอกซึง่ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในกำรดำเนินกำรเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำม
ต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยสูงสุด
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สำหรั บแนวทำงำรทำรำยกำรซือ้ ขำยที่ดิน กับบุคคลที่เกี่ ยวข้ องนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ใ ห้
ควำมเห็นว่ำหำกเป็ นกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำดและสัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป บริ ษัทฯ สำมำรถเข้ ำ
ทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และต้ อ งรำยงำนให้ กรรมกำรตรวจสอบทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรซื ้อขำยที่ดินใน
ลักษณะอื่น บริ ษัทฯ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึง
สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้

2.4.2

ขออนุญาตก่ อสร้ าง ขออนุญาตจัดสรร และเปิ ดขายโครงการ
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรขออนุญำตก่อสร้ ำง และขออนุญำตจัดสรรหลังจำกดำเนินกำรขอสินเชื่อสนับสนุน
โครงกำรแล้ ว โดยฝ่ ำยประสำนงำนรำชกำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ซึ่งจำกประสบกำรณ์ใน
กำรดำเนินธุรกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ กว่ำ 20 ปี บริ ษัทฯ จึงมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ ยวชำญในเรื่ อง
กฎหมำย ข้ อบังคับ และประกำศที่เกี่ยวข้ องกับกำรขออนุญำตก่อสร้ ำง และกำรขออนุญำตจัดสรรเป็ นอย่ำงดี
บริ ษั ท ฯ มี ฝ่ ำยขำย และฝ่ ำยกำรตลำดรั บ ผิ ด ชอบกำรขำยโครงกำรของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
โดยเฉพำะ สืบเนื่องจำกโครงกำรปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่อยู่ระหว่ำงดำเนิน กำรเป็ นโครงกำรขนำด
ใหญ่และมีมลู ค่ำโครงกำรที่ค่อนข้ ำงสูง บริ ษัทฯ จึงมีนโยบำยเปิ ดขำยโครงกำรตำมพื ้นที่พฒ
ั นำซึ่งแบ่งออกเป็ น
เฟสเพื่อให้ สำมำรถพัฒนำและปรับเปลีย่ นรูปแบบของโครงกำรให้ สอดคล้ องและเหมำะสมกับสภำวะตลำดและ
ควำมต้ องกำรซื ้อ (Demand) ของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยในช่ วงเวลำนันๆ
้ นอกจำกนี ้ยังเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ของโครงกำรด้ วย โดยบริ ษัทฯ จะเริ่ มกำรก่อสร้ ำงทีละเฟส เมื่อเฟสนันๆ
้ มียอดทำสัญญำจะซื ้อจะขำยแล้ วไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 50-60 ของแต่ละเฟส
นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยขำยและฝ่ ำยกำรตลำดมีหน้ ำที่ประสำนงำนกับฝ่ ำยสถำปนิก และฝ่ ำยควบคุมงำน
ก่อสร้ ำง ในกำรเลือกรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ประมำณกำรจำนวนยูนิต และประมำณกำรรำยได้ โครงกำร โดยกำร
วิเครำะห์ภำวะตลำดอสังหำริ มทรัพย์ พฤติกรรมผู้บริ โภค และควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร ซึ่งบริ ษัทฯ อำจมีกำร
ว่ำจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงเพื่อดำเนินกำรเพิ่มเติมอีกด้ วย
2.4.3

การก่ อสร้ างและนโยบายการก่ อสร้ าง
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรวำงแผนกำรก่อสร้ ำงเพื่อให้ ผ้ รู ั บเหมำดำเนินกำรในลักษณะโครงกำรจ้ ำงเหมำ

เบ็ดเสร็ จ (Turn Key Project) โดยฝ่ ำยควบคุมงำนก่อสร้ ำงจะกำหนดบัญชีปริ มำณวัสดุและปริ มำณแรงงำน (Bill
of Quality) เพื่อใช้ เป็ นรำคำกลำงของกำรรับเหมำก่อสร้ ำงแต่ละโครงกำร บัญชีปริ มำณวัสดุและปริ มำณแรงงำน
(Bill of Quality) โดยจะให้ ผ้ รู ับเหมำรำยหลักเสนอรำคำให้ แก่กลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำที่ไม่เกิน
รำคำกลำงที่บริ ษัทฯ จัดทำไว้ ซึง่ ทำงบริ ษัทจะประเมินและเปรี ยบเทียบทังรำคำและคุ
้
ณภำพของผู้รับเหมำแต่ละ
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รำย และกำหนดเป็ นรำคำมำตรฐำนในกำรก่อสร้ ำงแต่ละโครงกำร หลังจำกนันทำงฝ่
้
ำยควบคุมกำรก่อสร้ ำงก็จะ
คัดเลือกผู้รับเหมำร่ วมกับฝ่ ำยจัดซือ้ และฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ โดยพิจำรณำทังด้
้ ำนรำคำและคุณภำพ
ประกอบกัน ซึ่งเป็ นไปตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้รับเหมำและคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนกำรจัดทำรำคำกลำง, ประเมิน
ผู้รับเหมำ จัดทำสัญญำจ้ ำงและควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทฯ มอบหมำยให้ ฝ่ำยควบคุมงำนก่อสร้ ำงควบคุมกำรทำงำนทุกขันตอนอย่
้
ำงใกล้ ชิดโดยฝ่ ำย
ควบคุมงำนก่อสร้ ำง บริ ษัทฯ มีผ้ รู ับเหมำที่ผ่ำนกำรประเมินเบื ้องต้ นอยู่ในบัญชีผ้ คู ้ ำ (Vendor List) ไม่น้อยกว่ำ
20 รำย ซึง่ สำมำรถลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้รับเหมำรำยใดรำยหนึง่ และช่วยให้ บริ ษัทฯ สำมำรถดำเนินกำร
ก่อสร้ ำงโครงกำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้ วย นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ จะทำกำรประเมินผู้รับเหมำโดยฝ่ ำยงำนที่
เกี่ยวข้ องทังก่
้ อนและหลัง เพื่อมัน่ ใจว่ำคุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตำมมำตรฐำน
2.4.4

การจัดซือ้ วัสดุก่อสร้ าง
ฝ่ ำยจัดซื ้อรับผิดชอบในเรื่ องกำรสัง่ ซื ้อวัสดุที่ใช้ ในกำรตกแต่งโครงกำรบำงส่วนที่เน้ นในเรื่ องคุณภำพ

วัสดุเป็ นสำคัญ เช่น หลังคำ กระเบื ้อง รำวบันได สุขภัณฑ์ รวมถึงวัสดุภำยนอก (Finishing) เป็ นต้ น เนื่องจำก
ต้ องกำรควบคุมคุณภำพวัสดุให้ มีมำตรฐำนเดียวกันทังโครงกำร
้
โดยฝ่ ำยจัดซื ้อจะประสำนงำนล่วงหน้ ำกับผู้จดั
จำหน่ำยวัสดุเพื่อตกลงรำคำและปริ มำณสัง่ ซื ้อวัสดุสำหรับ แต่ละโครงกำรที่จะพัฒนำนันๆ
้ ซึ่งบริ ษัทฯ มีผ้ จู ัด
จำหน่ำยอยูใ่ นบัญชีผ้ คู ้ ำ (Vendor List) ประมำณ 20 รำย
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรจัดซื ้อตำมแผนงำนก่อสร้ ำง และบัญชีปริ มำณวัสดุและปริ มำณแรงงำน (Bill of
Quality) ที่จัดทำโดยฝ่ ำยควบคุมงำนก่อสร้ ำง เพื่อมัน่ ใจว่ำต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงจะเป็ นไปตำมประมำณกำรกำร
ก่อสร้ ำง
2.4.4

บริการหลังการขาย
ฝ่ ำยบริ กำรหลังกำรขำยรับผิดชอบกำรดูแลควำมเรี ยบร้ อย และกำรบำรุงรักษำสินทรัพย์ของโครงกำร

โดยมีกำรให้ บริ กำรแก่สนิ ทรัพย์ 2 ประเภท คือ อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย และ อสังหำริ มทรัพย์สว่ นกลำง และส่วน
ที่ให้ บริ กำรพื ้นที่เช่ำเชิงพำณิชย์

โดยกำรให้ บริกำรของฝ่ ำยบริ กำรหลังกำรขำยครอบคลุมตังแต่
้

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในระหว่ำงกำรรับประกัน

กำรดูแลควำมรี ยบร้ อยของระบบไฟฟ้ ำ

ประปำ

กำรดูแล
และ

สำธำรณูปโภคส่วนกลำงของโครงกำร รวมถึงกำรรักษำควำมสะอำดภำยในโครงกำร เป็ นต้ น
2.5

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ มีงำนที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ ดังนี ้
โครงการ
สำเพ็ง 2 เฟส 1

ประเภทผลิตภัณฑ์
อำคำรพำณิชย์4ชัน้
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จานวน (หน่ วย)
3159

มูลค่ า (ล้ านบาท)
299.22571.78

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
โครงการ
สำเพ็ง 2 เฟส 2

ประเภทผลิตภัณฑ์
อำคำรพำณิชย์4ชัน้ อำคำรพำณิชย์3.5ชัน้

สำเพ็ง 2 เฟส 3
สำเพ็ง 2 เฟส 4
ทิวลิป สแควร์

ไมอำมี่ บำงปู

จานวน (หน่ วย)
123195

มูลค่ า (ล้ านบาท)
815.281,308.04

อำคำรพำณิชย์4.5ชัน้

18

211.64

อำคำรพำณิชย์4ชันกว้
้ ำง8ม

114

1,694.98

อำคำรพำณิชย์3.5ชันกว้
้ ำง4ม.

280

1,480.32

อำคำรพำณิชย์

6971

392.58400.86

คอนโดมิเนียม "แกรนด์ทิวลิป"

170162

223.27234.24

คอนโดมิเนียม "ทิวลิปไลต์"

229234

275.02281.51

คอนโดมิเนียม “กำร์ เด้ น วิลล่ำ”

1,113-

986.48-

คอนโดมิเนียม “บีช ฟร้ อน วิลล่ำ”

407-

754.60-
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