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4.

การวิ จยั และพัฒนา

บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการออกแบบภายนอกอาคาร และการ
ออกแบบห้องชุดเป็ นอันดับแรก ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการออกแบบให้มเี อกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design)
รวมถึงการออกแบบฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานห้องชุดทีค่ มุ้ ค่า (Best Function Unit Plan Design) ซึง่ ถือเป็ นจุดเด่นทีส่ าํ คัญ
ของโครงการของบริษทั ฯ
ฝา่ ยออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการวิจยั และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ฝ่ายพัฒนาโครงการประกอบด้วยทีมงานจํานวน 3 คน มีหน้าที่กําหนด
รู ป แบบ และออกแบบโครงการที่อ ยู่ อ าศัย เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค และภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดในการใช้ชวี ติ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยกับผูบ้ ริโภค
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษทั ฯ จะรวบรวมข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของ
ลูกค้าภายหลังจากการเข้าซื้อห้องชุดของบริษทั ฯ ทีฝ่ ่ายต่างๆ รวบรวมไว้ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝา่ ยพัฒนา
โครงการ และฝ่า ยลูก ค้า สัมพัน ธ์ เป็ นต้น โดยทีม งานฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์นํ าผลลัพธ์จากการประเมิน และ
กลันกรองข้
่
อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ได้รบั นํ าไปพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทัง้ ทางด้านทําเลที่ตงั ้ รูปแบบ
อาคาร รูปแบบห้อง ขนาดพื้นที่หอ้ ง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ประโยชน์พน้ื ที่ใช้สอย ให้เหมาะสมกับความต้องการ
และการดําเนินชีวติ ณ ปจั จุบนั ของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ตัวอย่างของความสําเร็จในการคิดค้นการออกแบบ และจัดวางพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุด คือ การ
พัฒนาห้องชุดขนาด 30 ตารางเมตร ในโครงการ Tropicana เอราวัณ ให้เป็ นห้องชุดประเภท 2 ห้องนอน ซึง่ ห้องชุด
ประเภท 2 ห้อ งนอนดัง กล่ า วจะประกอบด้ว ย ห้อ งนอนสํา หรับ ผู้ใ หญ่ 1 ห้อ ง ห้อ งนอนสํา หรับ เด็ก 1 ห้อ ง
ห้อ งนัง่ เล่ น พร้อ มโต๊ ะ ทานข้า ว ห้อ งครัว และห้อ งนํ้ า เป็ น ต้น ซึ่ง ถือ เป็ น หนึ่ ง ในความท้า ทายสํา หรับ ผู้พ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม เนื่องจากโดยทัวไปห้
่ องชุดประเภท 2 ห้องนอนจะต้องมีขนาดพืน้ ทีห่ อ้ งชุด
เฉลีย่ อย่างตํ่าประมาณ 40 ตารางเมตร ซึง่ หากการออกแบบ หรือการวางจัดวางแผนผังห้องไม่เหมาะสม จะส่งผล
ให้เกิดความรูส้ กึ อึดอัดให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยได้ นอกจากนี้ ฝา่ ยออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการใช้
ประโยชน์พน้ื ที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น การออกแบบพืน้ ที่เก็บสัมภาระใต้พน้ื การออกแบบพืน้ ที่จดั วาง
เครื่องซักผ้าบริเวณใต้โต๊ะอาหาร ซึง่ สามารถเพิม่ พืน้ ทีท่ างเดินให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัย เป็ นต้น จากการมุง่ มันในการพั
่
ฒนา
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวส่งผลให้โครงการ Tropicana เอราวัณ ได้รบั การตอบรับที่ดจี ากทัง้ ลูกค้าชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ
อีกตัวอย่างความสําเร็จซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ท่สี ําคัญของบริษทั ฯ คือ การออกแบบโครงการให้มรี ูปแบบ
ใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) มีความโดดเด่น เช่น โครงการประเภท Boutique Living เช่น
โครงการ Sense of London สุขมุ วิท 109 โครงการ Kensington สุขมุ วิท 107 โครงการ Notting Hill สุขมุ วิท 107
และโครงการ Villa Lasalle สุขมุ วิท 105 เป็ นต้น โดยนําแรงบันดาลใจจากสถานทีส่ าํ คัญต่างๆ ทัวโลก
่
โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมืองทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว และมีประวัตคิ วามเป็ นมาอันยาวนาน โดยนําความสวยงามของสถาปตั ยกรรม
แบบวินเทจ มาผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมปจั จุบนั เข้ากับการตกแต่งห้องชุด และพืน้ ที่สว่ นกลางของอาคาร หรือ
โครงการประเภท Eco Green Resort เช่น โครงการ Tropicana เอราวัณ เป็ นต้น ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะด้วยพืน้ ทีส่ ี
เขียวเพื่อให้ผอู้ ยู่อาศัยรูส้ กึ ถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้คดั สรรวัสดุทม่ี คี ุณภาพ และเป็ นมิตร
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กับธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เช่น การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึ่ง
สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 40 เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา (2554 - 2556) และสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่อย่างใด
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