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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
และธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ทัง้ นี้ สาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาใน
ปจั จุบนั จะเป็ นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมทัง้ หมด ทัง้ โครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High
Rise) และประเภทอาคารเตีย้ (Low Rise) ซึง่ ในการพัฒนาโครงการ บริษทั ฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในทาเลหรือเขตชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพและมีการคมนาคมสะดวก โดยจะเน้น
ทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก สะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทัง้ ใน
ปจั จุบนั และในอนาคต และยังมุ่งเน้นทาเลทีม่ สี ภาพแวดล้อมของชุมชนทีด่ ี มีสงิ่ อานวยความสะดวกรอบด้านอย่าง
ครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผทู้ ต่ี ้องการใช้ชวี ติ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี และสะดวกต่อการเดินทางไปยัง
สถานทีต่ ่างๆ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการของตลาดสาหรับนัก
ลงทุนหรือผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทัง้ ผูป้ ระกอบการไทยและต่างชาติ ทีม่ คี วาม
ต้องการก่อตัง้ โรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยงั ไม่มคี วามต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนในระยะยาว หรือ
ด้วยปจั จัยอื่นๆ บริษัทฯ จึงได้ทาการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว
โดยโครงการของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ ป็ นแหล่งอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศไทย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ สามารถปิ ดโครงการแล้ว จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ
1,350 ล้านบาท มีโครงการที่พฒ
ั นาแล้ว เสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย จ านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 1,450 ล้านบาท โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา จานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,030
ล้านบาท และโครงการในอนาคต จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,040 ล้านบาท และบริษทั ฯ มี
การพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท
และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 175 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจสาหรับปี 2555–2557 สามารถแสดง
ดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ*
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้หลัก
รายได้อ่นื **
รวมรายได้ทงั ้ หมด
หมายเหตุ

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
349.18
77.56
0.00
0.00
95.21
21.15
444.40
98.71
5.81
450.21

1.29
100.00

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
647.57
98.02
5.45
0.83
0.00
0.00
653.03
98.84
7.65
660.68

1.16
100.00

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
413.29
91.88
14.52
3.23
0.00
0.00
427.82
95.11
21.99
449.81

4.89
100.00

* ในปี 2555 บริษทั ฯ ยังไม่ได้เริม่ รับรูร้ ายได้ค่าเช่าจากธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า และเริม่ รับรูร้ ายได้จากผู้
เช่ารายแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2556
** รายได้อ่นื ประกอบด้วยกาไรจากการต่อรองราคาซื้อ กาไรจากการจาหน่ ายบริษทั ย่อย ดอกเบี้ยรับ และ
รายได้อ่นื ๆ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
2.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ปจั จุบนั โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาเป็ นโครงการประเภทอาคารชุด
คอนโดมิเนียมทัง้ หมด จานวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,830 ล้านบาท ซึง่ อยู่ภายใต้
การดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กล่าวคือ บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”)
และบริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) โดยชีวาทัย ฮัพ ซูน เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการเดอะ สุรวงศ์ เพียงโครงการเดียว และ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน นอกเหนือจากนัน้ จะเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาและ
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ ทัง้ หมด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจาก
แนวโน้ มสภาวะตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทาเลที่ตงั ้ ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และความเหมาะสมของระดับราคา โดยในปจั จุบนั โครงการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาแล้ว
นัน้ จะเป็ นโครงการทีม่ รี าคาระดับปานกลางจนถึงราคาระดับสูง ซึง่ มีระดับราคาเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันไป
ตามทาเลที่ตงั ้ สภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึงระดับราคาของผู้ประกอบการที่
พัฒ นาโครงการในระดับ เดีย วกัน ในระยะที่ใ กล้ เ คี ย งกัน ซึ่ง เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณาดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาโครงการได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับปี 2555 ปี
2556 และปี 2557 จานวน 349.18 ล้านบาท 647.57 ล้านบาท และ 413.29 ล้านบาทตามลาดับ
ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการปจั จุบนั ของบริษัทฯ บนแผนผังโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ สามารถแสดงได้
โดยแผนภาพดังนี้

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 2

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการแต่ละโครงการสามารถสรุปได้ดงั นี้
โครงการในอดีต
1. โครงการชีวาทัย ราชปรารภ

รายละเอียดโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย ราชปรารภ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก
ชนิดของห้องพัก

2 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วา
17,039 ตร.ม
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชัน้
โครงการตัง้ อยู่บนทาเลซึ่งใกล้รถไฟฟ้าสถานีอนุ เสาวรีย์ชยั สมรภูม ิ
เพีย ง 800 เมตร ห่ างจากรถไฟฟ้าแอร์พ อร์ต เรล ลิงค์ สถานีราช
ปรารภ 700 เมตร และใช้เวลา 15 นาที สาหรับการเดินทางสู่แยกราช
ประสงค์
1,350 ล้านบาท
90,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 325 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 33-35 ตร.ม. จานวน 94 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 45, 47, 50, 55, 61 และ 72 ตร.ม. จานวน
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223 ยูนิต
 3 ห้องนอน ขนาด 114 และ 146 ตร.ม. จานวน 6 ยูนิต
 เพนท์เฮ้าส์ (ดูเพล็กซ์) ขนาด 315 และ 325 ตร.ม. จานวน 2 ยู
นิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ 1 : โถงต้อนรับ พืน้ ทีจ่ อดรถ สวนหย่อม
ชัน้ 2–5 : พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 6 : สระว่ายน้า ฟิตเนส ห้องซักผ้า
ชัน้ 6-26 : ห้องพักอาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
แพทย์แ ละบุ ค ลากรที่ท างานในโรงพยาบาลและพนัก งานบริษัท ที่
ทางานในบริเวณอนุเสาวรียช์ ยั สมรภูมแิ ละบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนเมษายน ปี 2552 และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม
ปี 2554
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 325 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 100 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 98
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เดอะ คอมพลีท ราชปรารภ โดย บริษทั ปริญสิร ิ จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ เดอะ แคปปิ ต อล โดย บริษัท เคพีเ อ็น กรุ๊ ป คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
 โครงการ ไอดิโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ โดย บริษัท อนันดา ดีเวล
ลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ เอ็ม พญาไท โดย บริษัท เมเจอร์ ดี เ วลลอปเม้น ท์
จากัด (มหาชน)
 โครงการ ศุภาลัย อีลทิ โดยบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

โครงการปัจจุบนั
2. โครงการเดอะ สุรวงศ์
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รายละเอียดโครงการเดอะ สุรวงศ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
เดอะ สุรวงศ์
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

0 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา
2,774 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 8 ชัน้
โครงการกรรมสิทธิบนถนนสุ
รวงศ์ โดยมีระยะทางเพียง 600 เมตร
์
้
จากรถไฟฟ าสถานี ศ าลาแดง ใกล้ร ถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี ส ามย่ า น
สะดวกต่ อ การเดิน ทางไปยังสถานที่ท่อี ยู่ใ จกลางเมือ งของจัง หวัด
กรุ งเ ทพ ม ห า น ค ร ไ ม่ ว่ า จะ เป็ น ศู น ย์ ก าร ค้ า โ ร ง พ ย าบ า ล
สถาบันการศึกษา สถานบันเทิงและโรงพยาบาลหลายแห่ง
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
350 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
125,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 52 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 1 ห้องนอน ขนาด 40, 45 และ 47 ตร.ม. จานวน 32 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 53, 66, 70, 74 และ79 ตร.ม. จานวน 21 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ 1 : โถงต้อนรับ พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 2 : สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย
ชัน้ 2-8 : ห้องพักอาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผู้บริห ารระดับสูง และพนักงานบริษัท ที่ทางานในย่านถนนสีล มและ
สาทร หรือแพทย์และบุคลากรทีท่ างานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนมีนาคม ปี 2552 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2553
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 39 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 75 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 77
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เอ็ม สีลม โดยบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้น ท์ จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ วิช แอท สามย่าน โดยบริษทั สยามนุวตั ร จากัด
 โครงการ ไซมิส สุรวงศ์ โดยบริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด
 โครงการ ไอดิโอ คิว จุฬา สามย่ าน โดยบริษัท อนัน ดา ดี เวล
ลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

3. โครงการชีวาทัย รามคาแหง

รายละเอียดโครงการชีวาทัย รามคาแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย รามคาแหง
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก
ชนิดของห้องพัก
การใช้ประโยชน์

3 ไร่ 3 งาน 32 ตร.วา
17,054 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 33 ชัน้
คอนโดมิเนียมอาคารสูงบนถนนรามคาแหง ทุกห้องเปิดกว้างด้วยการ
ตกแต่งด้วยกระจกเต็มบานชนเพดานสูง เพื่อการชมวิวเมืองได้เต็มที่
โครงการตัง้ อยู่ต รงกัน ข้ามกับโรงพยาบาลรามคาแหง และห่างจาก
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิซง่ึ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เพียง
1.5 กิโลเมตร ใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีหวั หมาก และ
รองรับรถไฟฟ้าสายสีสม้ ในอนาคตอันใกล้
1,100 ล้านบาท
75,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 535 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 30 และ 35 ตร.ม. จานวน 523 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 58, 60, 70 และ 72 ตร.ม. จานวน 12 ยูนิต
ชัน้ 1 : โถงต้อนรับ พืน้ ทีจ่ อดรถ สวนหย่อม
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย รามคาแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชัน้ M-5 : พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 6-32 : ห้องพักอาศัย
ชัน้ 33 : สระว่ า ยน้ า ระบบเกลือ และห้อ งออกก าลัง กายที่ส ามารถ
มองเห็นวิวได้กว้าง ห้องเซาว์นาและห้องอบไอน้า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผูอ้ าศัยทีอ่ ยู่ในวัยทางาน โดยเฉพาะในย่านถนนรามคาแหง เขต
บางกะปิ หรือถนนลาดพร้าว รวมถึงนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงหลายสถาบัน
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริ่ม ก่ อ สร้า งในเดือ นมิถุ น ายน ปี 2554 และแล้ว เสร็จ ในเดือ น
กรกฎาคม ปี 2556
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอยู่
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 374 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 70 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
ร้อยละ 67
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชัน่ โดย บริษทั แกรนด์ ยูนิต้ี
บริเวณเดียวกัน
ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
 โครงการ ดี คอนโด พระราม 9 โดยบริษั ท แสนสิร ิ จ ากัด
(มหาชน)
 โครงการ แบงค์ ค อก ฮอไรซอน รามค าแหง โดย บริ ษั ท
เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
 โครงการ เดอะเบส พระราม 9 โดยบริ ษั ท แสนสิร ิ จ ากัด
(มหาชน)
 โครงการ ลิฟวิง่ เนสท์ รามคาแหง โดยบริษทั ฮิวแมนเนสท์ จากัด

4. โครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์

รายละเอียดโครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
ชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตร.วา
10,353 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 1 อาคาร สูง 26 ชัน้
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กับรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีเตาปูน
ซึง่ จะเป็นสถานีเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินและรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ใกล้กบั โมเดิรน์ เทรดหลายแห่งและรัฐสภาแห่งใหม่
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
1,050 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
110,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 279 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 1 ห้องนอน ขนาด 26-40 ตร.ม. จานวน 202 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 51-67 ตร.ม. จานวน 74 ยูนิต
 3 ห้องนอน ขนาด 85 ตร.ม. จานวน 3 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
ชัน้ G : โถงต้อนรับ
ชัน้ 1-5: พืน้ ทีจ่ อดรถ
ชัน้ 6 : สระว่ายน้ าระบบเกลือ สวนหย่อม ห้องออกกาลังกาย และ
ศูนย์ธุรกิจ
ชัน้ 6-26 : ห้องพักอาศัย
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่มผูอ้ าศัยทีท่ างานในบริเวณเขตบางซื่อ รวมถึงนักลงทุนทีส่ นใจการ
ลงทุนในโครงการตามแนวสถานีรถไฟฟ้า
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนธันวาคม ปี 2558
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์รอ้ ยละ 70
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 180 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 65 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้ในเดือนธันวาคม ปี 2558
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ เดอะทรี อิน เตอร์ เ ชนจ์ โดยบริษัท พฤกษา เรีย ล
บริเวณเดียวกัน
เอสเตท จากัด (มหาชน)
 โครงการ 333 ริเวอร์ไซด์ โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
 โครงการ ยู ดีไลท์ 2 @ บางซื่อ สเตชัน่ โดย บริษัท แกรนด์ ยู
นิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
 โครงการ ยู ดีไลท์ 3 @ บางซื่อ สเตชัน่ โดย บริษัท แกรนด์ ยู
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการชีวาทัย อิ นเตอร์เชนจ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
 โครงการ ไอดิโอ โมบิ วงศ์สว่าง – อินเตอร์เชนจ์ โดย บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
 โครงการ ริ ช พาร์ ค โดย บริ ษั ท ริ ช ชี่ เพลส 2002 จ ากัด
(มหาชน)

5. โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
ถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 17 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

3 ไร่ 1 งาน 75 ตร.วา
13,193 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 2 อาคาร สูง 8 ชัน้
ใกล้ศนู ย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยระยะทางเพียง 500 เมตร และ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และมีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
จากทางด่วนแจ้งวัฒนะ ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ใกล้กบั โมเดิร์นเทรด
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ต่างๆ อีกทัง้ ยังเดินทางสะดวกไปยังอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
780 ล้านบาท
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
65,000 บาท
จานวนห้องพัก
ห้องพักอาศัย จานวน 427 ยูนิต
ชนิดของห้องพัก
 ห้องสตูดโิ อ ขนาด 24 ตร.ม. จานวน 21 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 28-39 ตร.ม. จานวน 392 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 48 ตร.ม. จานวน 14 ยูนิต
การใช้ประโยชน์
สิง่ อานวยความสะดวกส่วนกลาง
 พืน้ ทีล่ อ็ บบีส้ ่วนกลาง
 ห้องออกกาลังกาย
 สระว่ายน้าขนาดใหญ่
 ห้องสันทนาการ
 สวนหย่อมและสถานทีพ่ กั ผ่อนกลางแจ้ง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่ ม ผู้ อ าศัย ที่อ ยู่ ใ นวัย ท างาน พนั ก งานบริษัท ข้า ราชการและ
พนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ ที่ท างานในศูน ย์ ร าชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ
บริษทั เอกชน บนถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด และเขตดอนเมือง
ั ่ นตก และพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียง
ฝงตะวั
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนธันวาคม ปี 2558
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์รอ้ ยละ 10
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 93 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 22 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้ในเดือนธันวาคม ปี 2558
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ ซัมเมอร์ การ์เด้นท์ โดยบริษทั วินซัม จากัด
บริเวณเดียวกัน
 โครงการ เรียล โดยบริษทั โนเบิล จากัด (มหาชน)
 โครงการ ศุ ภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ โดยบริษัท ศุ ภาลัย จากัด
(มหาชน)
 โครงการ ศุ ภ าลัย วิส ต้า ปากเกร็ด โดยบริษัท ศุ ภ าลัย จากัด
(มหาชน)
 โครงการ เดอะเบส แจ้ ง วัฒ นะ โดยบริษั ท แสนสิ ร ิ จ ากัด
(มหาชน)
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

6. โครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชือ่ โครงการ
ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ
ซอยดวงมณีตาบลบางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีข่ าย
ชนิดของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
จานวนห้องพัก
ชนิดของห้องพัก
การใช้ประโยชน์

7 ไร่ 0 งาน 70.5 ตร.วา
23,265 ตร.ม.
อาคารพักอาศัย 4 อาคาร สูง 8 ชัน้
คอนโดมิเ นี ย มสไตล์ร ีส อร์ท ที่ม ีแนวคิด ในการออกแบบภูม ิท ัศ น์ ที่
ล้อ มรอบด้ ว ยธรรมชาติพ้ืน ที่ส ีเ ขีย ว ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ถ ัด จากกระทรวง
สาธารณสุ ข ใกล้ห้างสรรพสิน ค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์ว าน ใกล้กบั
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง 2 สถานี ได้แก่ สถานีตวิ านนท์และสถานีกระทรวง
สาธารณสุข และ 1 กิโลเมตรจากจุดขึน้ ลงทางด่วนงามวงศ์วาน
1,200 ล้านบาท
65,000 บาท
ห้องพักอาศัย จานวน 792 ยูนิต
 1 ห้องนอน ขนาด 24-31 ตร.ม จานวน 711 ยูนิต
 2 ห้องนอน ขนาด 37-49 ตร.ม. จานวน 81 ยูนิต
สิง่ อานวยความสะดวกส่วนกลาง
 พืน้ ทีล่ อ็ บบี้ คลับเฮ้าส์ส่วนกลาง
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ห้องออกกาลังกาย
 สระว่ายน้าขนาดใหญ่
 ถนนลู่วงิ่ ภายในโครงการ
 สวนหย่อมและสถานทีพ่ กั ผ่อนกลางแจ้ง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผู้อาศัยที่ทางานบริษัทหรือ ข้าราชการที่ทางานในศูน ย์ราชการ
ต่างๆ ในย่านถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุร ี
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เริม่ ก่อสร้างในเดือนมกราคม ปี 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม ปี 2558
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์รอ้ ยละ 90
จานวนยูนิตทีท่ าสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 424 ยูนิต
ความคืบหน้าในการขาย
ยอดทีท่ าสัญญาแล้วร้อยละ 54 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
สัดส่วนการรับรูร้ ายได้
คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้ในเดือนมีนาคม ปี 2558
โครงการของผู้ประกอบการรายอื่น ใน  โครงการ ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ โดยบริษทั ศุภาลัย จากัด
บริเวณเดียวกัน
(มหาชน)
 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ติวานนท์ โดยบริษทั เจ้าพระยา
มหานคร จากัด (มหาชน)
 โครงการ ไอ คอนโด งามวงศ์ว าน 2 โดยบริษัท พร็อ พเพอร์ต้ี
เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
 โครงการ น็อตติ้ง ฮิลล์ โดยบริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)
 โครงการ เดอะ ทรัส ต์ คอนโด โดยบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
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สถานะการก่อสร้าง การขาย และการโอนกรรมสิทธิของโครงการของบริ
ษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดงั นี้
์
การก่อสร้าง
พืน้ ที่
โครงการ
(ไร่-งานตร.วา)

พืน้ ที่
ขาย
(ตร.ม.)

ชีวาทัย
ราชปรารภ
เดอะ สุรวงศ์

2-0-90

17,039

0-2-40

2,774

ชีวาทัย
รามคาแหง

3-3-32

17,055

ชีวาทัย
อิ นเตอร์เชนจ์

1-3-12.5

ฮอลล์มาร์ค
แจ้งวัฒนะ
ฮอลล์มาร์ค
งามวงศ์วาน

ชื่อโครงการ

เดือน/ปี ที่
เริม่ ก่อสร้าง

เดือน/ปี ที่
ก่อสร้างเสร็จ
หรือคาดว่า
จะแล้วเสร็จ

การขาย
ความ
คืบหน้า
ของ
โครงการ
(ร้อยละ)
100

จานวนห้อง
ทัง้ หมด

จานวนห้องที่
ขายแล้ว

จานวนห้อง
คงเหลือรอ
ขาย
หน่ วย ลบ.

การโอนกรรมสิ ทธิ์
จานวนห้องที่
จานวนห้อง
ความ เดือน/ปี ทีโ่ อน
โอนกรรมสิทธิ ์ คงเหลือรอโอน
คืบหน้า
กรรมสิทธิ ์
แล้ว
กรรมสิทธิ ์
การขาย หรือคาดว่าจะ
(ร้อยละ) โอนกรรมสิทธิ ์ หน่ วย ลบ. หน่ วย ลบ.

หน่ วย

ลบ.

หน่ วย

ลบ.

325

1,350

325

1,350

-

-

100

100

52

350

39

270

13

80

75

100

535

1100

374

755

161

345

70

เมษายน
ปี 2552
มีนาคม
ปี 2552
มิถุนายน
ปี 2554

มีนาคม
ปี 2554
กุมภาพันธ์
ปี 2553
กรกฎาคม
ปี 2556

10,353

พฤศจิกายน
ปี 2556

ธันวาคม
ปี 2558

70

279

1050

180

600

99

450

3-1-75

13,193

พฤศจิกายน
ปี 2557

ธันวาคม
ปี 2558

10

427

780

93

170

334

7-0-70.5

23,265

มกราคม
ปี 2557

มีนาคม
ปี 2558

90

792

1200

424

669

368
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มีนาคม
ปี 2554
กุมภาพันธ์
ปี 2553
กรกฎาคม
ปี 2556

322

1,320

3

30

39

270

-

-

364

734

10

21

65

ธันวาคม
ปี 2558

-

-

180

600

610

22

ธันวาคม
ปี 2558

-

-

93

170

531

54

มีนาคม
ปี 2558

-

-

424

669

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.1.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นสาคัญ บริษัทฯ จึงไม่ได้
เจาะจงหรือมีนโยบายในการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านัน้ เนื่องจากในแต่ ละช่วงเวลาและจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป รวมถึง แนวโน้ ม การ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ รอบในและรอบนอก และใน
เขตปริม ณฑล จะส่ง ผลให้ก ลุ่ม ลูก ค้า ที่สนใจในอสังหาริมทรัพ ย์ แ ต่ ละโครงการและแต่ ละ
ประเภทมีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ทัง้ นี้ ก่อนที่บริษัทฯ จะเริม่ พัฒนาโครงการใดๆ
นัน้ บริษทั ฯ จะทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการที่จะพัฒนาในเบือ้ งต้น โดยจะเริม่
พิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนัน้ เป็ นหลัก และความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในช่วงเวลานัน้ ๆ เพื่อใช้ในการกาหนดรูปแบบของโครงการและกาหนดราคาขายให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีทส่ี ดุ
2.1.2.2 กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์ดา้ นทาเลทีต่ งั ้
ทาเลทีต่ งั ้ ถือเป็ นหนึ่งในปจั จัยทีส่ าคัญสุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้
หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับทาเลที่ตงั ้ ของโครงการเป็ นลาดับ ต้นๆ ในการพัฒนา
โครงการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการต้องอยู่ในทาเลหรือเขตชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ
และใกล้แหล่งคมนาคมทีส่ าคัญ โดยจะเน้นทาเลทีอ่ ยู่ในแนวถนนสายหลัก ใกล้ทางด่ วน หรือ
ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลทัง้ ปจั จุบนั
และในอนาคต ซึง่ รวมถึงรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดนิ ) และรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง (แอร์พอร์ต เรล ลิงค์) เช่น โครงการ
ชีว าทัย อิน เตอร์เ ชนจ์ ที่อ ยู่ ติด กับ รถไฟฟ้ าสถานี เ ตาปูน ซึ่ง จะเป็ น สถานี เ ชื่อ มระหว่ า ง
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง หรือโครงการชีวาทัย ราชปรารภ ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้ใจ
กลางเมืองห่างจากรถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรียช์ ยั สมรภูมเิ พียง 800 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ 700 เมตร และใช้เวลาเพียง 15 นาที สาหรับการเดินทางสู่
แยกราชประสงค์ไปยังศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาหลาย
สถาบัน ย่านธุรกิจทีส่ าคัญ และสถานทีส่ าคัญอื่นๆ ได้สะดวก
นอกเหนือจากนัน้ สภาพแวดล้อมและคุณภาพของชุมชนแวดล้อมของทีอ่ ยู่อาศัยก็เป็ นปจั จัย
ส าคัญ อีก ป จั จัย หนึ่ ง ที่บ ริษัท ฯ ให้ค วามส าคัญ เป็ น อย่ า งมากในการพิจ ารณาการพัฒ นา
โครงการหนึ่ ง ๆ ของบริษัท ฯ เพื่อ ให้ลูก ค้า หรือ ผู้อ ยู่อ าศัย ที่ไ ด้ตัด สิน ใจซื้อ หรือ ลงทุ น ใน
โครงการของบริษทั ฯ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละรูส้ กึ ปลอดภัย ทัง้ นี้ โครงการทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ฯ ได้
มีก ารพัฒ นาแล้ว นัน้ ล้ว นแล้ว แต่ ตัง้ อยู่ใ นแหล่ ง ชุ ม ชนที่ มีคุ ณภาพ และแวดล้อ มไปด้ว ย
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กลางทางธุรกิจ หรือศูนย์ราชการทีส่ าคัญต่างๆ เป็ นต้น
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กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารกาหนดรูปแบบเฉพาะเจาะจงเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสาหรับโครงการ
ทีบ่ ริษทั ฯ ทาการพัฒนา บริษทั ฯ จะออกแบบตามแนวคิดสาหรับโครงการหนึ่งๆ ทีแ่ ตกต่าง
กันไป โดยพิจารณาจากหลายปจั จัยทีส่ าคัญ โดยเฉพาะลักษณะและความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของโครงการนัน้ ๆ ปจั จัยทางด้านพื้นที่และทาเลที่ตงั ้ ก็เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งที่
สาคัญต่อการพัฒนารูปแบบและการตกแต่งของแต่ละโครงการ เช่น โครงการชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ ซึ่ง ตัง้ อยู่บ นย่ า นธุ ร กิจ ที่สาคัญ อีก ย่ า นหนึ่ ง ของกรุ ง เทพมหานคร โครงการติด กับ
รถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึง่ เป็ นสถานีเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ใกล้กลับโมเดิรน์ เทรดหลายแห่ง รวมถึงรัฐสภาแห่งใหม่ รูปแบบของโครงการทีพ่ ฒ
ั นาจึงมี
รูปแบบทีท่ นั สมัย มีความหรูหรา และมีสงิ่ อานวยความสะดวกทีค่ รบครัน ซึง่ นอกจากจะมีหอ้ ง
ออกกาลังกายและสระว่ายน้ าแล้วนัน้ ยังมีหอ้ งประชุม และศูนย์ธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์สาหรับ
นักธุรกิจหรือพนักงานบริษทั โดยเฉพาะ ในขณะทีโ่ ครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน จะมีการ
ตกแต่งด้วยรูปแบบทีเ่ น้นพืน้ ที่สเี ขียวรอบโครงการ บนแนวคิดของ Eco Living หรือการใช้
ชีวติ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่รี ายล้อม มี พ้นื ที่ท่จี ดั เป็ น ลู่วงิ่ ภายในโครงการสาหรับผู้ท่รี กั
สุขภาพและชื่นชอบการออกกาลังกาย มีสระว่ายน้าและศูนย์ออกกาลังกายขนาดใหญ่ เพื่อให้
ผูอ้ ยู่อาศัยรูส้ กึ ผ่อนคลายและหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับบรรยากาศโดยรอบของทุกโครงการ มีการวางผังโครงการให้มี
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางทีผ่ อู้ ยู่อาศัยสามารถมาใช้งานและพักผ่อนได้จริง มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบ
ครัน และระบบรัก ษาความปลอดภัย ที่รดั กุม และเชื่อถือ ได้ เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการทุกด้านของผูอ้ ยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน นอกจากนัน้ ในแต่ละโครงการ บริษทั ฯ ยัง
คานึงถึงการใช้ประโยชน์ สูงสุดของพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดในแต่ ละโครงการ โดยทีมงาน
ออกแบบของบริษัทฯ ได้พฒ
ั นาและออกแบบห้องชุดพักอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ในแต่ ละห้องชุดได้อย่างสูงสุด รวมถึงการใช้เครื่องตกแต่ งหรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
สุขภัณฑ์ และวัสดุตกแต่งต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพและมีแบรนด์เป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ
บริษัทฯ มีการจัดทาการสารวจความต้องการของตลาดและการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของ
คู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงการ และวางแผนทางการตลาดให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่
ละช่ ว งเวลา โดยบริษัท ฯ มีทีม งานด้า นการขายและการตลาดที่มีค วามเป็ น มือ อาชีพ มี
ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มานาน เป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมด้านการขายของบริษทั ฯ
นโยบายการกาหนดราคา
เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
สาหรับผูซ้ อ้ื ทีม่ รี ายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ราคาขายของโครงการ จึงนับเป็ นอีกหนึ่ง
ปจั จัยหลักที่ผู้ซ้อื ให้ความสนใจเป็ นลาดับต้นๆ นอกเหนือจากการพิจารณาปจั จัยด้านอื่นๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงให้ความสาคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนด
ระดับราคาของแต่ละโครงการ โดยในปจั จุบนั โครงการของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารพัฒนาแล้วนัน้ จะ
เป็ นโครงการทีม่ รี าคาระดับปานกลางจนถึงราคาระดับสูง ซึง่ มีระดับราคาเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ไปตามทาเลทีต่ งั ้ สภาพแวดล้อม และสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึง การเปรียบเทียบระดับ
ราคาของผูป้ ระกอบการทีพ่ ฒ
ั นาโครงการในระดับเดียวกันในระยะทีใ่ กล้เคียงกัน ทัง้ นี้ ราคาที่
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บริษัทฯ กาหนดในแต่ ละช่ วงเวลาของโครงการเดียวกัน อาจแตกต่ า งกันไป ซึ่งขึ้นอยู่ก ับ
สภาพแวดล้อม การแข่งขัน ต้นทุนการพัฒนาและการขาย ความคืบหน้าของการก่อสร้างของ
โครงการและป จั จัย อื่น ๆ ที่เ กิ ด ขึ้น เช่ น เดีย วกัน ซึ่ง เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณาดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถกาหนดระดับราคาของโครงการได้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ
การส่งมอบงานได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพื่อสร้างความเชื่อมันและความน่
่
าเชื่อถือในแบรนด์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงให้ความสนใจกับ
การส่งมอบห้องชุดให้กบั ลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด ด้วยคุณภาพของวัสดุและการ
ออกแบบตกแต่ ง ที่ไ ด้นาเสนอและประชาสัม พัน ธ์ผ่า นสื่อต่ า งๆ ให้ก ับ ลูก ค้า ตัง้ แต่ เ ริ่ม ต้น
โครงการ บริษทั ฯ มีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานร่วมกับ
บริษทั ฯ เป็ นอย่างดีมาหลายปี เพื่อให้บริษทั ฯ มันใจได้
่
ว่าการก่อสร้างโครงการนัน้ จะเป็ นไป
ตามมาตรฐานการก่อสร้างทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามแบบทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการ
แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการเป็ นระยะ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่
www.chewathai.com และระบบเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ ช่น Facebook โดยผ่ านทาง
https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าใน
การก่อสร้างและการตกแต่งของแต่ละโครงการได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้างบริษทั ที่
ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง (Construction Management) เพื่อทาหน้าทีค่ วบคุมดูแลเรื่อง
คุณภาพ และควบคุมการทางานก่อสร้างของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชดิ
ทาให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯ สามารถส่งมอบงานให้ลกู ค้าได้ตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
ความเป็ นมืออาชีพและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหาร
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ ห ารงานแบบมื อ อาชี พ ด้ ว ยที ม งานที่ มี คุ ณ ภาพ มี
ประสบการณ์ และมีวิสยั ทัศน์ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เป็ นผู้มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถด้า นธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ป็ น อย่ า งดี (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ) ทาให้ระบบการ
ดาเนินงานภายในของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ มีความเป็ นมืออาชีพ มีการควบคุมระบบการ
ทางานภายในที่ดีและชัดเจนโปร่ง ใส ประกอบกับ ผู้บริหารให้ก ารเปิ ดกว้างทางความคิด
สนับสนุนให้พนักงานและทีมงานมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะนามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและความ
ต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกและจัดจ้างทีมงานทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ เพื่อ
ดูแลส่วนงานทีส่ าคัญของโครงการ เช่น บริษทั ออกแบบโครงสร้างงานสถาปตั ยกรรม บริษทั
รับออกแบบตกแต่งภายใน และบริษทั รับออกแบบภูมสิ ถาปตั ย์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ เพราะพนักงานถือเป็ น
กาลังสาคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เติบโตได้อย่างมันคง
่ สามารถดาเนินธุรกิจ ได้
อย่างยังยื
่ นและก้าวหน้ า บริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานเพิม่ พูนความรู้ และ
พื้น ฐานในด้า นธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ มีก ารส ารวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมและ
ดาเนินการจัดอบรมในด้านต่างๆ ให้กบั พนักงาน เช่น การอบรมด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์
การอบรมด้านการตลาด ได้แก่ การทาการตลาดบนสื่อออนไลน์ หรือการส่งพนักงานและทีม
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ขายของบริษทั ฯ เข้าร่วมในงานสัมมนาด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการปิ ดการขาย การให้บริการ
ในเชิงลึก การประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ ซ่งึ มากขึน้ ตามกระแสตลาดในปจั จุบนั เป็ นต้น
ทัง้ นี้ พนักงานส่วนใหญ่ ของบริษัทฯ จะเป็ น กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี ีความมุ่งมัน่ เปิ ดกว้างทาง
ความคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษทั ฯ สนับสนุ นให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในธุรกิจของบริษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทีส่ ามารถ
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี
การวางแผนการขายแบบเป็ นทีมและเป็ นระบบ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์แผนการขายแบบเป็ นทีม เพื่อนาเสนอและอานวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลโครงการ ให้การบริการ และนาเสนอรายละเอียดโครงการไปจนถึงการให้คาแนะนาใน
การขอสินเชื่อทางการเงินกับลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาเยีย่ มชมโครงการ ทัง้ ทีส่ านักงานขาย
ณ ทีต่ งั ้ ของโครงการ หรือการออกบูธตามสถานทีต่ ่างๆ ทีมขายจะนาเสนอข้อมูลโครงการแก่
ลูกค้า โดยพนักงานขายจะอธิบายแนวคิด และที่ม าของรูป ลักษณ์ สไตล์ และจุ ดเด่น ของ
โครงการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความรูส้ กึ ร่วม และอยากเป็ นเจ้าของ ตลอดจนถึงการให้ขอ้ มูล
ของโครงการ เช่น ขนาดพืน้ ทีห่ อ้ ง ราคาห้องชุด รูปแบบการตกแต่ง สิง่ อานวยความสะดวกที่
มีใ ห้ รวมถึง สภาพแวดล้อ มโดยรอบโครงการ เป็ น ต้ น โดยพนัก งานขายทุ ก คนจะต้ อ ง
วิเคราะห์ถงึ ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมโครงการ และให้คาปรึกษาใน
ด้านต่างๆ รวมถึงการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อปิ ดการขายกับลูกค้ารายดังกล่าว
การให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
เพื่อเป็ นการให้บริการกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ทัง้ ยังเป็ น การรักษาฐานลูกค้า รวมถึง
การสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จากการบอกต่อๆ กันไป (word of mouth) ของลูกค้าผูซ้ ง่ึ เคยลงทุน
หรื อ ได้ ซ้ื อ โครงการของบริ ษั ท ฯ แล้ ว นั ้น บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ที่
นอกเหนือไปจากการให้ขอ้ มูลและรายละเอียดของโครงการเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ เช่น
การอานวยความสะดวกในการติดต่ อ ด้านสินเชื่อ ที่อ ยู่อ าศัยกับสถาบัน การเงิน ต่ า งๆ ซึ่ง
นอกจากจะช่วยอานวยความสะดวกให้ลกู ค้าแล้ว ยังช่วยให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนการโอน
ห้องชุดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการตรวจเช็คคุณภาพของห้องชุดโดยมีการ
รับประกันคุณภาพของห้องชุดหลังจากวันทีโ่ อนกรรมสิทธิ การซ่อมแซมอันเนื่องมาจากความ
ไม่เรียบร้อยของห้องชุด ทัง้ นี้ ยังรวมไปถึงการให้คาปรึกษาในการตกแต่งห้องชุด การช่วย
ประสานงานในการจัดหาผูใ้ ห้บริการงานตกแต่งภายใน และการให้บริการจัดหาผูเ้ ช่าห้องชุด
แก่ลกู ค้า เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของลูกค้าปจั จุบนั ที่เคยซื้อห้องชุดกับทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะให้สทิ ธิพเิ ศษในการจองซือ้ โครงการทีบ่ ริษทั ฯ จะพัฒนาในอนาคต แก่ลูกค้าเดิม
ของบริษัทฯ ก่อนการเปิ ดขายโครงการอย่างเป็ นทางการ เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์ ท่ดี กี บั
ลูกค้าในระยะยาว และให้การพิจารณาลงทุนในโครงการของบริษทั ฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
2.1.2.3 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดด้วยตัวเองโดยทีมขายของบริษทั ฯ ทีม่ คี วาม
เป็ น มือ อาชีพ มีประสิทธิภ าพ และมีป ระสบการณ์ แ ละความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ ตลาด
อสังหาริมทรัพย์และรายละเอียดของโครงการเป็ นอย่างดี โดยบริษทั ฯ มีหน่ วยงานด้านการ
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ขายประจาอยู่ท่ีสานักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อต้อนรับลูกค้าทีส่ นใจเข้าแวะเยีย่ มชม
โครงการที่สานักงานขายและชมห้องตัวอย่า ง ณ ที่ตัง้ ของโครงการ โดยทีมงานจะมีการ
อธิบายแนวคิด รูปลักษณ์ สไตล์ ความโดดเด่นและความน่ าสนใจของแต่ละโครงการ และ
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการ เช่น ประเภทของห้อง ขนาดพืน้ ที่ ราคาห้องชุด
เครื่องตกแต่งทีม่ าพร้อมกับห้องพัก และพาลูกค้าชมโครงการ นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผูท้ ส่ี นใจ
โครงการยั ง สามารถสอบถามข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ เข้ า ชมเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ ที่
www.chewathai.com และระบบเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ ช่น Facebook โดยผ่ านทาง
https://www.facebook.com/CHEWATHAI ซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ไปศึ ก ษารายละเอี ย ด
เบือ้ งต้นของแต่ละโครงการได้
บริษทั ฯ ยังทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการออกบูธตามสถานทีต่ ่างๆ ทีม่ ผี คู้ น
หนาแน่ นและใกล้กบั ทีต่ งั ้ ของโครงการ เช่น การจัดจุดแสดงโครงการในห้างสรรพสินค้าและ
อาคารสานักงานต่างๆ รวมไปถึงงานแสดงบ้าน คอนโดและทีด่ นิ ต่างๆ เช่น งานมหกรรมบ้าน
และคอนโด เป็ นต้น ทีม่ กี ารจัดขึน้ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการผ่ า นสื่อ ในรูป แบบต่ า งๆ โดยเน้ น สื่อ ประชาสัมพัน ธ์ท่ีสามารถเข้า ถึง กลุ่ ม ลูก ค้า
เป้ าหมายได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ อาทิเ ช่ น ป้ ายโฆษณา การแจกแผ่ น พับ (Brochure)
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสื่อบนอินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการ
กระตุน้ ความสนใจและเปิ ดช่องทางในการจาหน่ายเพิม่ เติม
2.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถพิจารณาได้จากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึง่ ได้รบั
ผลกระทบจากปจั จัยทีข่ บั เคลื่อนเศรษฐกิจทัง้ ระดับมหภาคและระดับจุลภาค เช่น อัตราดอกเบืย้ อัตรา
เงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพทางการเมือง ต่างก็เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สิน้
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิ จ
ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) 10 ปี ยอ้ นหลัง (2547-2556) เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี โดย เศรษฐกิจมี
การหดตัวและขยายตัวในระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ตามลาดับ ทาให้อตั ราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในครึง่ ปี แรกของปี 2557 มีค่าร้อยละ 0.0 อันเป็ นผลเนื่องมาจากภาวะความไม่มนคง
ั่
ทางการเมืองของไทย แต่ในครึง่ ปี หลังของปี เศรษฐกิจมีการขยายตัวขึน้ ร้อยละ 1.4 โดยเฉพาะไตรมาส
ที่ 3 ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวขึน้ ถึงร้อยละ 2.3 ดีขน้ึ อย่างชัดเจนจากการขยายตัว เพียงร้อยละ 0.2 ใน
สามไตรมาสแรก ทัง้ นี้ โดยเฉลี่ย ตลอดทัง้ ปี 2557 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.7
(ทีม่ า: สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) เช่นเดียวกันกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทม่ี สี ญ
ั ญาณปรับตัวดีขน้ึ ในไตรมาสที่ 4 โดยมี
อัตราการขยายตัวร้อยละ 3.8 จากไตรมาสที่ 3 ตามการขยายตัวของอุปสงค์และอุปทาน
อย่างไรก็ตาม จากรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม ปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ประมาณการโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะมีแนวโน้มการขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.8 จาก
การฟื้ นตัวของภาคการส่งออกตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื้ นตัวของการลงทุนภาคเอกชน
และการขยายการลงทุ น เพื่อ รองรับ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC) การฟื้ น ตัว ของภาคการ
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ท่องเทีย่ วในประเทศ การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดาเนินโครงการลงทุนทีส่ าคัญๆ ของภาครัฐ และการ
เริ่มกลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิตและจาหน่ ายรถยนต์ รวมถึงการลดลงของราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกซึง่ จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเอือ้ อานวยต่อการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย
ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการกระตุน้ เศรษฐกิจ
อัตราดอกเบีย้
ระดับอัตราดอกเบีย้ ถือเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยหลัก ทัง้ ทางด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ จะเป็ นปจั จัยทีก่ าหนดระดับ
หนี้สนิ ของผูป้ ระกอบการ และกาหนดความสามารถในการชาระหนี้ และการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค
ซึง่ จากสถานการณ์ปจั จุบนั ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้าชัน้ ดี
(MLR) โดยเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 7.28 น้อยกว่าอัตรา
ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้าชัน้ ดีโดยเฉลีย่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 7.43
(ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้ จากการปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีกร้อยละ 0.25
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อสาหรับลูกค้าชัน้ ดี (MLR) โดยเฉลีย่
ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 ปรับลดลงเหลือเพียงร้อย
ละ 7.18 การลดลงของอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวจึงน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทล่ี ดลง จะส่งผลให้ทงั ้ ผู้ประกอบการและผูบ้ ริโภคมีความสามารถในการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์สงู ขึน้

ทีม่ า

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยิง่ ไปกว่านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ ไว้ทร่ี ้อยละ
2.00 ต่อปี ตลอดทัง้ ปี 2557 หลังจากทีม่ กี ารปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปี
2557 ลงร้อยละ 0.25 จากเดิมทีร่ อ้ ยละ 2.25 เนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 2.00 ต่อปี เป็ น
ระดับทีผ่ ่อนคลายเพียงพอในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และมีภาวะการเงินทีผ่ ่อนปรน
มากเพีย งพอที่จ ะช่ว ยประคับประคองเศรษฐกิจ อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ วัน ที่ 11 มีน าคม 2558
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้เล็งเห็นว่า เพื่อเป็ นการเพิม่ แรงสนับสนุ นให้เศรษฐกิจ และช่วยพยุง
ความเชื่อมันของภาคเอกชน
่
ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อทัวไปคาดว่
่
าจะอยู่ในระดับต่ าไปอีกระยะหนึ่ง
กนง. จึงประกาศให้ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 เป็ นร้อยละ 1.75 ต่อปี
ทัง้ นี้ คาดว่าหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลงตัง้ แต่ปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2557
การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดาเนินการได้ต่อเนื่อง และนโยบายภาครัฐทีเ่ ริม่ มีความชัดเจนขึน้
จะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้ ค วามเชื่ อ มั น่ ภาคเอกชนปรับ ดี ข้ึ น และสนั บ สนุ น การฟื้ นตั ว ของอุ ป สงค์
ภายในประเทศ ถือเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค อันจะทาให้
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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะส่ง
ผลบวกต่อเนื่องต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อกี ด้วย
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ั หาความไม่ แ น่ น อนทางการเมือ ง ส่ ง ผลให้ต ลาด
การชะลอตัว ของเศรษฐกิจ อัน เนื่ อ งมาจากป ญ
อสังหาริมทรัพย์หดตัวลงจากปี ก่อนในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทัง้ ทางด้านอุป
สงค์และอุปทาน จากความกังวลของผู้บริโภคและผู้ประกอบการจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยจากข้อมูล จากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงตัวเลขของการชะลอการเปิ ดตัว
โครงการใหม่ของผูป้ ระกอบการ และการชะลอตัวของการลงทุนจากผู้บริโภค แต่เมื่อ สภาวะทางการ
เมืองเริม่ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เศรษฐกิจเริม่ ฟื้ นตัว ผู้บริโภคและผูป้ ระกอบการเริม่ มีความเชื่อมันใน
่
สภาวะเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ ในครึง่ ปี หลังของปี 2557
ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมฟื้ นตัวได้บา้ ง อุปสงค์และอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้ อัตราการจองซื้อที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขน้ึ ในไตรมาสที่ 4 ของปี ตามความ
ต้องการซื้ออาคารชุดเป็ นสาคัญ ขณะที่ผู้ประกอบการเริม่ กลับมาเร่งเปิ ดขายโครงการใหม่มากขึ้น
ในช่วงปลายปี สะท้อนความเชื่อมันที
่ ด่ ขี น้ึ ของผูป้ ระกอบการในธุรกิจนี้

ทีม่ า

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย

อุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลมีมูลค่าการเติบโต
เฉลีย่ 6 ปี ยอ้ นหลังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 12.03 ต่อปี ทัง้ นี้ ในปี 2557 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่
อาศัยส่วนบุคคลมีอตั ราการขยายตัวเติบโตร้อยละ 12.15 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึง่ สูงกว่าอัตราค่าเฉลีย่
การเติบโตย้อนหลัง 6 ปี แม้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ตัวเลขการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยส่วน
บุคคลมีมูลค่าการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง ทีอ่ ตั ราการเติบโตร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับตัวเลขทัง้ ปี ของปี
2556 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอลงต่อเนื่องและความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึง่ ปี แรก
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอการตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยู่อาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิม่ ความระมัดระวัง
การปล่อยสินเชื่อทาให้จานวนที่อยู่อาศัยทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิสนิ เชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิ ชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนัน้ ลดลง อย่างไรก็ดี หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย
ในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2557 จากนโยบายภาครัฐทีเ่ ริม่ มีความชัดเจนมากขึน้ ช่วยกระตุ้นความเชื่อมัน่
และอุปสงค์ของการบริโภคและการลงทุน ทัง้ จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทาให้ความต้องการ
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สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ และเป็ นสัดส่วนทีม่ ากกว่าในช่วงครึง่ แรกของปี จึงส่งผลให้
การเติบโตของสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยส่วนบุคคลทัง้ ปี 2557 อยู่ในระดับทีส่ งู กว่าอัตราการเติบโตในครึง่ ปี
แรก
หน่วย: พันล้านบาท

สิ นเชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัยส่วนบุคคล
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ศูน ย์ข้อ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์เ ปิ ด เผยข้อ มู ล โอนกรรมสิท ธิท์ ่ีอ ยู่อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ในปี 2557 พบว่ามี
การโอนกรรมสิทธิรวมกั
์ นทัง้ หมดโดยประมาณ 170,200 หน่ วย ซึ่งลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบปี 2556
ซึง่ มีจานวนประมาณ 180,400 หน่วย
จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิเฉพาะที
อ่ ยู่อาศัยจานวนประมาณ 170,120 หน่ วยนี้ แบ่งออกเป็ นยอด
์
การโอนห้องชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จานวนประมาณ 66,700 รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้าส์ 54,300
หน่ วย บ้านเดี่ยวจานวน 31,000 หน่ วย อาคารพาณิชย์จานวน 11,900 หน่ วย และที่เหลือเป็ นบ้าน
แฝดประมาณ 6,300 หน่วย
ซึ่งหากพิจ ารณาในแง่ ของมูลค่ าการโอนกรรมสิท ธิท์ ่ีอยู่อาศัย ในปี 2557 มีมูลค่า รวมกันประมาณ
417,400 ล้านบาท แบ่งเป็ นห้องชุดมีมลู ค่าการโอนมากทีส่ ดุ ทีป่ ระมาณ 151,000 ล้านบาท บ้านเดีย่ วมี
มูลค่าการโอนประมาณ 128,500 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์มมี ูลค่าการโอนประมาณ 88,200 ล้านบาท
อาคารพาณิชย์มีมูลค่าการโอนประมาณ 35,100 ล้า นบาท และบ้านแฝดมีมูลค่ าการโอนประมาณ
14,600 ล้านบาท
ด้านพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ต่อหน่วยของห้องชุดทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิในกรุ
์ งเทพมหานครนัน้ อยู่ทป่ี ระมาณ 27.6
ตารางเมตร ส่วนในจังหวัดเขตปริมณฑลอยู่ทป่ี ระมาณ 28.6 ตารางเมตร
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2557
ประเภท
จานวน
มูลค่า
่
ที่อยูอาศัย
(หน่วย)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
ห้องชุด
66,700
39%
151,000
36%
ทาวน์เฮ้าส์
54,300
32%
88,200
21%
บ้านเดีย่ ว
31,000
18%
128,500
31%
อาคารพาณิชย์
11,900
7%
35,100
8%
บ้านแฝด
6,300
4%
14,600
3%
รวม
170,200
100%
417,400
100%
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ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์

จานวนทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิ ์ ปี 2557

มูลค่าอยู่อาศัยทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิ ์ ปี 2557

อุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผูป้ ระกอบการมีมูลค่า
การเติบโตเฉลีย่ 6 ปี ยอ้ นหลังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.37 ต่อปี ทัง้ นี้ ในปี 2557 สินเชื่อ
เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผูป้ ระกอบการมีอตั ราการเติบโตเพียงร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึง่ ต่ า
กว่าอัตราค่าเฉลีย่ การเติบโตย้อนหลัง 6 ปี อย่างมาก ทัง้ นี้ สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงครึง่ ปี แรก ส่งผลให้ผูป้ ระกอบการมีความกังวลต่อ
สถานการณ์ดงั กล่าวและชะลอการตัดสินใจการลงทุนพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อรอดูความชัดเจนของการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ยงั คงความเข้มงวดในมาตรฐานการให้สนิ เชื่อ
เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย ทาให้อตั ราการปฏิเสธการให้สนิ เชื่อเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ผูป้ ระกอบการจึงปรับตัวด้วย
การเปิ ดขายโครงการทีม่ ขี นาดเล็กลง รวมถึงเลื่อนการเปิ ดขายโครงการบางโครงการออกไปเพื่อรอดู
ภาวะตลาด โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด
หน่วย: พันล้านบาท

สิ นเชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัยสาหรับผู้ประกอบการ
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เครือ่ งชีธ้ ุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดี จากการทีส่ ถานการณ์ทางการเมืองทีส่ ามารถคลีค่ ลายและเศรษฐกิจปรับตัวดีขน้ึ ได้ในช่วง
ครึง่ ปี หลังของปี 2557 ผูป้ ระกอบการจึงเริม่ กลับเข้ามาเร่งการเปิ ดขายโครงการใหม่ออกสู่ตลาดในช่วง
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ปลายปี 2557 สะท้อนความเชื่อมันที
่ ่ดขี น้ึ ของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งผลให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมฟื้ นตัวได้บา้ ง จึงยังคงเห็น การเติบโตของสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย สาหรับ
ผูป้ ระกอบการทัง้ ปี 2557 แม้ว่าจะเป็ นการเติบโตในระดับอัตราทีค่ ่อนข้างต่าก็ตาม
นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยสาหรับจานวนทีอ่ ยู่
อาศัยสร้างเสร็จ จดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 5 จังหวัด (นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) พบว่าในปี 2557 มีจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบีย นใหม่ ร วมกัน ประมาณ 131,400 หน่ ว ย ลดลงร้อ ยละ 1 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2556 ซึ่งมีจ านวน
ประมาณ 132,300 หน่วย
ทัง้ นี้ จากจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทงั ้ หมดในปี 2557 แบ่งเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จ
จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 69,100 หน่วยซึง่ ลดลงร้อยละ 13 จากปี ก่อน และจาก 5
จังหวัดปริมณฑลรวมกันประมาณ 62,300 หน่ วย เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 17 จากปี ก่อน โดยจากจานวน
ทัง้ หมดประมาณ 131,400 หน่ วยของปี 2557 ห้องชุดมีการจดทะเบียนใหม่สูงสุดประมาณ 72,900
หน่วย บ้านเดีย่ วประมาณ 34,500 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 14,200 หน่วย อาคารพาณิชย์ประมาณ
6,900 หน่วย และบ้านแฝดประมาณ 2,900 หน่วย
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปี 2557
เขตพืน้ ที่

รวมปี 2557

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

กรุงเทพมหานคร

13,600

1,500

9,400

4,600

40,000

69,100

79,100

5 จังหวัดปริมณฑล

20900

1400

4800

2300

32,900

62,300

53,200

รวม

34,500

2,900

14,200

6,900

72,900

131,400

132,300

26.3

2.2

10.8

5.3

55.5

สัดส่วน (ร้อยละ)
ทีม่ า

ห้องชุด

ปี 2556

บ้านเดีย่ ว

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์

สภาวะราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ราคาที่ดนิ และราคาที่อยู่อาศัย ทัง้ บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด มีการปรับตัวสูงขึน้ ทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาทีด่ นิ และอาคารชุด ซึง่ นับตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงปี 2557 มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาเฉลี่ยต่อปี ท่ีรอ้ ยละ 6.8 และร้อยละ 6.3 ตามลาดับ ซึ่งหากเปรียบเทียบการเพิม่ ขึน้ ของราคา
ดังกล่าวในปี 2557 เมื่อเทียบกับราคาในปี 2556 จะมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 9.0 และร้อยละ 8.9
ตามลาดับ
ดัชนี ราคา
ทีด่ นิ
บ้านเดีย่ วพร้อมทีด่ นิ
ทาวน์เฮ้าส์พร้อมทีด่ นิ
อาคารชุด
ทีม่ า

2552

2553

2554

2555

2556

2557

108.3
100.4
100.5
113.7

113.1
101.4
103.7
115.9

121.7
104.5
109.8
127.1

126.9
105.8
112.9
134.5

138.3
111.5
121.3
141.7

150.7
117.0
130.3
154.3
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อัตราการเติ บโตเฉลี่ย
ต่อปี (ร้อยละ)
6.8
3.1
5.3
6.3

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

ดัชนีความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยผลการสารวจดัชนีความเชื่อมันของ
่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่อาศัย ทัง้ ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประจาไตรมาส 1 ปี 2558 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั
(Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 52.2 ปรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ซึง่ มีค่า
เท่ากับ 55.4 ซึง่ ดัชนีความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยมีค่ากลางเท่ากับ 50 ดังนัน้
หากค่าดัชนีสงู กว่าค่ากลางมีนยั ว่าผูป้ ระกอบการเห็นว่าอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะทีด่ ี
เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่งึ
ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าครึง่ มีค่าดัชนีความเชื่อมันสู
่ งกว่าผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
โดยผู้ประกอบการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั เท่ากับ 55.0 ส่วน
ผูป้ ระกอบการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมันในภาวะป
่
จั จุบนั เท่ากับ 49.3 แสดงให้
เห็นว่าผู้ประกอบการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนยังมีความเชื่อมันที
่ ่ดกี บั ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาวะ
ั
เศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบนั แต่ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีความเชื่อมันที
่ ่ลดลง
ทัง้ นี้ แม้ว่าผู้ประกอบการโดยภาพรวมจะมีค่าความเชื่อมันลดลง
่
ทัง้ ในด้านผลประกอบการ ยอดขาย
การลงทุน การจ้างงาน และการเปิ ดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ในภาพรวม และชะลอการเปิ ดโครงการ
ในไตรมาสนี้ แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะมีแผนเปิ ดตัวโครงการใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2558 อีกหลายโครงการ
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการที่เ ป็ น บริษั ท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม องอนาคตของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในอีก 6 เดือนข้างหน้าในทางที่ดขี น้ึ กว่า ปจั จุบนั จากความคืบหน้าของโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการคมนาคมและการเบิกจ่ายงบประมาณ แม้ว่าบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกทีไ่ ม่แน่นอน ปจั จัยการเมืองในประเทศ และปญั หาหนี้ครัวเรือนก็ตาม
ภาพรวมตลาดคอนโดมิ เนี ยม
สาหรับตลาดทีอ่ ยู่อาศัยประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมนัน้ ถือว่าเป็ นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูง มีค่แู ข่ง
จานวนหลายราย ทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นคู่แข่งส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในทาเลที่ตงั ้ ที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่
สาคัญ และทีอ่ ยู่ใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชนระบบราง ทัง้ ทีเ่ ปิ ดให้บริการแล้ว อยู่ในระหว่างก่อสร้าง หรือ
มีแ ผนจะก่ อ สร้า ง ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง มี
ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน และมี ค วามแข็ง แกร่ ง ทางด้ า นเงิ น ทุ น ซึ่ ง โดยทัว่ ไปแล้ ว การพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมต้องใช้เงินลงทุน จานวนมากและยังต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาโครงการ อีกทัง้ ผู้ประกอบการยังจาเป็ นต้องศึกษากลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมาย ความต้อ งการของ
ผู้บริโภคที่ชดั เจน และยังต้องพัฒนาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างให้โครงการ เพื่อทาให้โครงการ
ประสบความสาเร็จในการขาย
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 7.1 ต่อปี ระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2557 โดยจานวน
บ้านจัดสรรมีอตั ราการเติบโตสูงสุดซึ่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.2 จานวนอาคารชุดมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 7.0 ในขณะทีจ่ านวนบ้านปลูกสร้างเองมีอตั ราการเติบโตต่ าสุดโดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 ในช่วง
ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2557
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อย่างไรก็ตาม สาหรับช่วงหกเดือนแรกของปี 2557 (มกราคม - มิถุนายน) มีจานวนทีอ่ ยู่อาศัยสร้าง
เสร็จ และจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวนทัง้ สิน้ เพียง 53,191 หน่ วย
จากจานวนทัง้ หมด 133,762 หน่ วย ของทัง้ ปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยบ้านจัดสรร (บ้านสร้างโดย
ผูป้ ระกอบการ) จานวน 15,042 หน่ วย บ้านสร้างเองจานวน 11,715 หน่ วย และอาคารชุดจานวน
26,434 หน่ วย สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวอย่างต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองในช่วงครึง่ ปี แรก ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์ดงั กล่าวและ
ชะลอการตัดสินใจการลงทุนในที่อยู่อาศัย เพื่อรอดูความชัดเจนของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ แต่เมื่อ
สถานการณ์ดงั กล่าวได้คลีค่ ลายและมีความชัดเจนในการดาเนินงานและการใช้นโยบายของภาครัฐมาก
ขึน้ ความเชื่อมันและอุ
่
ปสงค์ของการบริโภคและการลงทุนจึงเพิม่ ขึน้ ในช่วงหกเดือนหลังของปี 2557
จานวนที่ อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่ มขึน้ ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (แบ่งตามประเภทที่ อยู่อาศัย)
ประเภทที่อยู่อาศัย
(หน่ วย: หน่ วย)
บ้านจัดสรร
อาคารชุด
บ้านปลูกสร้างเอง
รวม
ทีม่ า

2552
21,634
53,725
19,618
94,977

2553
24,476
59,919
22,498
106,893

2554
26,994
34,734
20,128
81,856

2555

2556

2557

23,174
78,391
23,437
125,002

37,577
71,440
23,285
132,302

33,554
75,309
24,899
133,762

อัตราการเติ บโตเฉลี่ย
ต่อปี (ร้อยละ)
9.2
7.0
4.9
7.1
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สภาวะราคาในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียม
ดัชนีราคาห้องชุดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงครึง่ หลัง ของปี 2557 และไตร
มาส 1 ปี 2558 ปรับตัวสูงขึน้ ทุกประเภท สะท้อนราคาซื้อ -ขายในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียมที่
สูงขึน้ โดยดัชนีราคาอาคารชุดคอนโดมิเนียมทุกระดับราคา ในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 และไตรมาส 1
ปี 2558 มีค่าดัชนีเท่ากับ 111.9 และ 112.5 ตามลาดับ โดยปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 4.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ระดับราคาต่อตารางเมตร
(บาท)

ดัชนี ครึ่งหลัง
ของปี 2557

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ
 ต่ากว่า 50,000
 50,000-80,000
 80,001-120,000
 มากกว่า 120,000
กรุงเทพมหานคร
 ต่ากว่า 50,000
 50,000-80,000
 80,001-120,000
 มากกว่า 120,000
ทีม่ า

การเปลี่ยนแปลงเทียบ
การเปลี่ยนแปลงเทียบ
ดัชนี ไตรมาส 1
กับดัชนี ครึ่งหลังของ
กับดัชนี ไตรมาส 1
ปี 2558
ปี 2556 (ร้อยละ)
ปี 2557 (ร้อยละ)

111.9

5.2

112.5

4.7

110.9
115.6
115.3
108.5
111.9
111.8
115.8
115.3
108.5

4.1
5.5
6.5
4.3
5.3
5.0
5.9
6.5
4.3

113.5
118.2
115.4
108.6
112.5
114.8
118.8
115.4
108.6

3.7
5.0
6.0
3.6
4.7
4.6
5.3
6.0
3.6

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
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115

ดัชนี ราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ นนทบุรี
และสมุทรปราการรายไตรมาส

110
105
100
95

98.5

99.7

100.5

101.3 102.3

103.7

105.1

106.4 107.5

108.6

111.9112.5
110.3

90
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2555 2555 2555 2555 2556 2556 2556 2556 2557 2557 2557 2557 2558

ทีม่ า

ไตรมาส
ปี

ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์

กล่าวโดยสรุป เฉพาะในกรุงเทพฯ เขตทีม่ กี ารปรับราคาห้องชุดเพิม่ ขึน้ มาก ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขต
จตุจกั ร เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา และเขตคลองเตย ส่วนในจังหวัดนนทบุรแี ละ
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่มีการปรับราคาห้องชุดเพิ่มขึ้น มาก ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี (ถนน
รัตนาธิเบศร์) ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง และอาเภอเมืองสมุทรปราการ ช่วงส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีที
เอส สถานีอ่อนนุช–แบริง่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าบริษทั ฯ มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะสามารถแข่งขันกับ ผูป้ ระกอบการราย
อื่นๆ ในตลาดได้ เนื่องจากทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นัน้ เป็ นทาเลทีม่ ศี กั ยภาพและ
เป็ นทาเลใหม่ท่มี แี นวโน้มการเติบโตสูง เช่น พื้นที่ส่วนต่ อขยายสถานีรถไฟฟ้า พื้นที่ท่อี ยู่ในแหล่ง
ชุมชนใหญ่ทม่ี สี ภาพแวดล้อมทีด่ ี ใกล้แหล่งเศรษฐกิจ และสถานทีส่ าคัญต่างๆ สะดวกต่อการเดินทาง
นอกจากนัน้ โครงการทุกโครงการของบริษัทฯ ยังเน้ น การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เ ฉพาะตัว มีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ครบครัน มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่า จึงทาให้ผู้อยู่อาศัยได้รบั ประโยชน์
สูงสุด ซึ่งปจั จัยเหล่านี้นามาซึ่งความพึงพอใจจากลูกค้า และทาให้บริษัทฯ ได้รบั การตอบรับที่ดจี าก
ลูกค้าอย่างต่ อเนื่อง รวมทัง้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับบริการหลังการขาย การจัดจ้างผู้บริหาร
โครงการนิตบิ ุคคลอาคารชุดทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพและมีคุณภาพให้แก่โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา
เป็ นต้น
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2.1.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารชุดคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) ประมาณ
24-30 เดือน และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ประมาณ 12 เดือน โดยระยะเวลาการก่อสร้า ง
โครงการคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการจะแตกต่างกันออกไป ขึน้ อยู่กบั ขนาดและโครงสร้างของแต่ละ
โครงการเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนิน งานตัง้ แต่ การศึก ษาความเป็ น ไปได้
โครงการ การพัฒนา และก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้โดยสังเขบดังนี้
ศึกษาความ
เป็ นไปได้ของ
โครงการ/
จัดซือ้ ทีด่ นิ

ออกแบบ/
เขียนแบบ
โครงการ

ยื่นขอ
ใบอนุญาต
ต่างๆ จาก
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

1 เดือน

2 เดือน

6 เดือน

เริม่ ทาการ
ก่อสร้าง

โครงการสร้าง
แล้วเสร็จ/เริม่
ดาเนินการ
โอนให้ลูกค้า

อาคารเตีย้ 12 เดือน
อาคารสูง 24 - 30 เดือน

โอนห้องชุด
ทัง้ หมดให้
ลูกค้า

6 เดือน

การจัดหาและจัดซือ้ ทีด่ นิ
บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการซื้อที่ดนิ ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลานาน เพื่อรอการพัฒนาในโครงการที่ยงั
ไม่ได้มกี ารวางแผนไว้ เนื่องจากทีด่ นิ เป็ นสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าสูง และเป็ นการใช้เงินลงทุนในปริมาณมาก
ในขณะที่การพัฒนาโครงการจะใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป ขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการ ซึง่ การ
ลงทุนในทีด่ นิ โดยยังไม่มรี ะยะเวลาทีแ่ น่นอนในแผนการพัฒนาโครงการจะทาให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่อง
ทีล่ ดลง และทาให้บริษทั ฯ มีภาระการถือครองทีด่ นิ โดยไม่จาเป็ น และมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
กฏหมายทีด่ นิ ในอนาคต บริษทั ฯ จึงไม่มนี โยบายดังกล่าว เว้นแต่บริษทั ฯ จะเล็งเห็นว่าทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ
มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา และราคาอยู่ในระดับทีใ่ ห้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเท่านัน้
ในการจัดหาทีด่ นิ เพื่อนามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นนั ้ บริษทั ฯ จะมีการจัดหาทีด่ นิ โดยบริษทั ฯ
เอง โดยหน่ วยงานพัฒนาธุรกิจภายในและผ่านนายหน้าค้าที่ดนิ ทัง้ นี้ เมื่อได้รบั ข้อมูลบริษัทฯ โดย
หน่ ว ยงานพัฒ นาธุ ร กิจ ภายในของบริษัท ฯ จะท าการสารวจและพิจ ารณารายละเอีย ดของที่ดิน
เปรียบเทียบราคาที่ดินกับราคาประเมินจากกรมที่ดินและราคาตลาด ทาการศึกษาความเป็ นไปได้
รวมถึงศักยภาพของทาเลที่ตงั ้ ในการนาที่ดนิ มาพัฒนาโครงการอย่างละเอียด โดยเมื่อบริษัทฯ ได้
รายละเอียดของทีด่ นิ ในเบื้องต้นแล้ว บริษทั ฯ จะทาการกาหนดรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมกับ
ทาเลที่ตงั ้ ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อกฏหมายต่างๆ และข้อกาหนด
เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินตามพระราชบัญญัติผงั เมือง ความกว้างของถนนที่
เข้าถึงที่ดนิ ดังกล่าว ข้อบังคับท้องถิน่ หรือพื้นที่หา้ มการก่อสร้าง รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
และชุมชน เป็ นต้น รวมทัง้ มีการประเมินผลตอบแทนเบื้องต้นจากการลงทุนในที่ดนิ ดังกล่าว ซึง่ เมื่อ
บริษทั ฯ พิจารณาปจั จัยต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้และเห็นความเป็ นไปได้ในการพัฒนาแล้วนัน้ บริษทั ฯ
จะจัดลาดับความน่าสนใจของทีด่ นิ ดังกล่าว หากมีความน่าสนใจมาก หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของบริษทั
ฯ จะทาการศึกษาเชิงลึกเพิม่ เติมและนาเสนอคณะผู้บริหาร และเข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดซื้อ
ทีด่ นิ การออกแบบ และการจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ต่อไป
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ขัน้ ตอนการจัดหาและจัดซือ้ ทีด่ นิ
ข้อมูลทีด่ นิ ผ่านนายหน้า/
หน่วยงานภายในบริษทั ฯ
ศึกษาข้อกฎหมาย/ข้อกาหนด
เบือ้ งต้นในการพัฒนาโครงการตาม
ลักษณะทางกายภาพและทาเล
ทีต่ งั ้
จัดระดับความ
น่าสนใจทีด่ นิ

ไม่น่าสนใจ

จัดเก็บข้อมูลทีด่ นิ

น่าสนใจ
ศึกษาข้อกฎหมาย/ข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องกับโครงการทีจ่ ะพัฒนา/
ข้อจากัดในการก่อสร้าง
ออกแบบ วางผังโครงการเบือ้ งต้น
คานวณพืน้ ทีอ่ าคารและพืน้ ทีข่ าย
จัดทางบการเงินโครงการ คานวณ
ต้นทุนและผลตอบแทน
นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการบริษทั ฯ
ดาเนินการจัดซื้อทีด่ นิ

การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ที ม งานผู้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า งเป็ นของตนเอง บริ ษั ท ฯ จึ ง ท าการว่ า จ้ า ง
ผู้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า งโครงการจากนิ ติ บุ ค คลภายนอกมาเป็ นผู้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง
ผู้รบั เหมาก่อสร้างงานสถาปตั ยกรรมและภูมทิ ศั น์ ผู้รบั เหมาโครงสร้างอาคาร ผู้รบั เหมางานระบบ
ประกอบอาคาร และผูร้ บั เหมางานตกแต่งภายในอาคาร เป็ นต้น ทัง้ นี้ การจัดจ้างจะขึน้ อยู่กบั ขนาดและ
ความซับซ้อนของงานของแต่ละโครงการ หากโครงการมีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนมาก จานวน
ผูร้ บั เหมาจะมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน หรือกรณีทโ่ี ครงการมีขนาดไม่ใหญ่มาก
หรือมีความซับซ้อนของโครงการไม่มากนัน้ ผูร้ บั เหมา 1 รายอาจรับผิดชอบงานทีม่ ากกว่า 1 งาน
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ มีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้ร ับเหมาก่อ สร้า งที่จ ะมาท างาน
ก่อสร้างในแต่ละโครงการ ซึง่ หลังจากทีม่ กี ารออกแบบรูปแบบโครงการเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะทา
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การประเมินราคาและทาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานและราคา (Bill of Quantities หรือ
BOQ) โดยละเอียด เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานของการกาหนดราคากลางในเบือ้ งต้น และใช้เป็ นแนวทางและ
มาตรฐานในการสรุปคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างในการพัฒนาโครงการนัน้ ๆ โดยผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่
บริษทั ฯ จะพิจารณาเลือก จะต้องเป็ นผูร้ บั เหมาทีม่ ชี ่อื เสียงทีด่ ี มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการ
ประเภทคอนโดมิเนียม มีทมี งานทีม่ คี วามสามารถและความรับผิดชอบในการทางานของโครงการ มี
สภาพคล่องทางการเงิน และมีผลงานในอดีตเป็ นทีน่ ่าพอใจ
ขัน้ ตอนการพิจารณาคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
รูปแบบ/รายการก่อสร้าง

จัดเตรียมเอกสารร่างหนังสือ
แสดงเจตจานงค์ (Letter of
Intent (LOI)) สัญญา
แบบก่อสร้าง รายการประกอบ
แบบและเงือ่ นไขอืน่ ๆ

จดหมายแจ้งเชิญชวน

รับราคาและตรวจสอบ

พิจารณาปรับฐานข้อมูล
ทุกรายการให้ตรงกัน

การจัดทาราคากลาง
(ภายใต้ราคาใน
งบประมาณ)

พิจารณาต่อรองราคาขัน้
สุดท้าย โดย
คณะกรรมการจัดจ้าง

ออกเอกสารหนังสือแสดง
เจตจานงค์ (LOI)

ใช้ในการประเมินราคา
งานก่อสร้าง

พิจารณาผลการประกวด
ราคา

จัดทาสัญญา

ผูม้ อี านาจลงนามคัดเลือก
พิจารณาอนุมตั ิ
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การจัดหาทีป่ รึกษาการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัทฯ มีการว่า จ้างบริษัทที่ป รึก ษาควบคุ มงานก่อ สร้า งในแต่ ละโครงการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท
ดัง กล่ า วจะท าหน้ า ที่ ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ควบคุ ม การท างานของ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนตามแบบที่กาหนดของ
บริษทั ฯ มีการควบคุมทัง้ ทางด้านคุณภาพและต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างในแต่ละขัน้ ตอน
และควบคุมให้การสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามแผนงาน และในระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้าง หากมีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนใดเกิดขึ้น ต้องทาการวิเคราะห์หา
สาเหตุ มีกระบวนการแก้ไขและแนวทางในการป้องกันทีด่ ี
โดยในการคัดเลือกทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างนัน้ บริษทั ฯ จะพิจารณาจากประวัตกิ ารรับงานอื่นๆ ที่
ผ่านมา ชื่อเสียง ผลงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รูปแบบหรือวิธกี ารในการตรวจสอบ การ
กากับงานก่อสร้างของผู้รบั เหมา ความพร้อมของทีมงานทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิการของ
บริษัท ที่ป รึก ษาควบคุ ม งานก่ อ สร้า ง รวมถึง วิธีก ารและเทคโนโลยี ท่ีใ ช้ใ นการก่ อ สร้า ง หรือ
ความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างโครงการให้มตี น้ ทุนทีต่ ่าลง เป็ นต้น
การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
บริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากภายนอกในการก่อสร้างโครงการ ในส่วนของงานโครงสร้าง
งานสถาปตั ยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร ดังนัน้ ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
จัดหาวัสดุทงั ้ หมดที่จาเป็ นสาหรับการก่อสร้างโครงการ เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเสริมคอนกรีต
เป็ นต้น โดยผู้รบั หมาก่อสร้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้างทัง้ หมดตามสัญญาว่าจ้าง
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึ่งจะมีการกาหนดราคาที่แน่ นอนในสัญญา (Turnkey Contract) โดยได้มกี าร
คานวณต้นทุนดังกล่าวรวมเป็ นส่วนหนึ่งในราคาค่าจ้างก่อสร้างแล้ว ทัง้ นี้ สัญญาดังกล่าวจะไม่รวมถึง
การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ บางอย่างที่มีการใช้เป็ นจานวนมากในรูปแบบที่เหมือนกัน หรือ
สามารถนับจานวนได้แน่ นอน และมีราคาต่อหน่ วยค่อนข้างสูง เช่น ลิฟท์โดยสาร เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทาน้ าอุ่น ชุดครัวและอุปกรณ์ชุดครัว หรืองานตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ซึง่
บริษัทฯ จะเป็ นผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดหาด้วยตนเอง โดยหน่ วยงานภายในของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษทั ฯ จะทาหน้าทีจ่ ดั หาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ มีการกาหนดนโยบายและอานาจอนุ มตั ใิ น
การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ หน่ วยงานดังกล่าวจะมีการเปรียบเทียบและต่อรองราคากับผูข้ าย
หรือตัวแทนในการจัดหาหลายราย เพื่อให้บริษทั ฯ ได้วสั ดุก่อสร้างทีม่ คี ุณภาพและในราคาทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการจัดซือ้ อุปกรณ์หรือวัสดุก่อสร้างจานวนมากมาเก็บสารองไว้
นอกเหนือจากการใช้ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการเท่านัน้
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การก่อสร้างและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของบริษทั ฯ ทุก
โครงการ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง
กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัด ทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โดยโครงการทีม่ ีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยตัง้ แต่ 4,000 ตารางเมตร หรือมีจานวนห้องพักตัง้ แต่
80 หน่ วย ขึน้ ไป หรือการสร้างอาคารสูงตัง้ แต่ 23 เมตร จะต้องมีการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอในขัน้ ตอนของการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุม
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อาคาร (ที่ ม า: ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มมี าตรการการป้องกันมลภาวะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระหว่างการ
ก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง เช่น มีผ้าใบคลุมอาคารในระหว่างที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุ
ก่อสร้างหล่นลงมาสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล หรือทรัพย์สนิ สาธารณะในละแวกนัน้
รวมถึงป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สญ
ั จรไปมา และเมื่อสร้างเสร็จแล้วในอาคารนัน้ ๆ จะมีระบบบาบัดน้ า
เสีย ส่ ว นกลาง เป็ น ต้ น ซึ่ง มาตราการต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้อ มนั น้ เป็ น สิ่ง ที่บ ริษัท ฯ ให้
ความสาคัญและจัดให้ทุกโครงการมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยทีผ่ ่านมา
บริษัทฯ ยังไม่มปี ระเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ไม่เคยมีกรณีพพิ าทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม และไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติมอย่างมีนยั สาคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่าง
ใด ยกเว้นค่าใช้จ่า ยในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพื่อประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
2.1.5 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีหอ้ งชุดทีไ่ ด้ทาสัญญาซือ้ ขายแล้ว แต่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิจาก
ทัง้ หมด 6 โครงการ เป็ นจานวน 710 ยูนิต ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 1,490 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ของห้องชุดทีย่ งั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ชื่อโครงการ /
ลักษณะงาน
โครงการชีวาทัย
ราชปรารภ
โครงการ
เดอะ สุรวงศ์
โครงการชีวาทัย
รามคาแหง
โครงการชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
โครงการฮอลล์
มาร์ค แจ้งวัฒนะ
โครงการฮอลล์
มาร์ค งามวงศ์
วาน

เจ้าของ
โครงการ
บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย
ฮัพ ซูน จากัด
บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
จากัด
บริษทั ฯ
บริษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์
จากัด

วันที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
แล้วเสร็จ
พร้อมอยู่
ธันวาคม
ปี 2558

มูลค่าโครงการ มูลค่าห้องขายรอ วันที่คาดว่า
ทัง้ หมด
โอนกรรมสิ ทธิ์
จะโอน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
กรรมสิ ทธิ
1,350
30
ไตรมาส 2
ปี 2558
350
-

ธันวาคม
ปี 2558
มีนาคม
ปี 2558
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2.2 ธุรกิ จโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories)
2.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ มีการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูป ให้เช่าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาด
กลางทีม่ จี านวนมากขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสัญชาติไทยและรวมถึงบริษทั ฯ หรือนักลงทุนชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาตัง้
ฐานการผลิตหรือการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งการถือกรรมสิทธิในโรงงาน
หรือผูป้ ระกอบการที่
์
ต้องการก่อตัง้ โรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยงั ไม่มคี วามต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะลงทุนใน
ระยะยาว รวมถึงผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการลดต้นทุนในการดาเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลด
ความเสีย่ งหรือปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนสร้างโรงงานได้
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นโอกาสและการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว จึงได้เริม่ ต้นพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าที่
มีมาตรฐาน เหมาะสมสาหรับผูป้ ระกอบการในหลายอุตสาหกรรม โดยเริม่ ต้นพัฒนาโครงการแรกในปี
2556 มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท ทัง้ นี้ โรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า
สามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ ช้สอยได้ตามความต้องการพิเศษเฉพาะด้านของลูกค้าได้อกี ด้วย นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้เลือกทาเลทีต่ งั ้ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทีม่ ศี กั ยภาพและเป็ นทาเลทีเ่ หมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ที่มรี ะบบสาธารณู ปโภค การบาบัดสิง่ ปฏิกูลและของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน บริษทั ฯ ยังได้มกี ารพิจารณาทาเลทีต่ งั ้
และลักษณะของโครงการที่จะพัฒนาจากความต้องการของตลาดและนักลงทุน การคาดการณ์แหล่ง
อุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ อีกทัง้ ยังพิจารณา
ถึงโอกาสการได้รบั สิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เช่นกัน
โรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นอาคารสองชัน้ โดยชัน้ ล่างจะเป็ นส่วนของโรงงาน และชัน้
บนจะเป็ นพืน้ ที่สาหรับสานักงาน ซึง่ มีการก่อสร้างในบริเวณพืน้ ทีด่ นิ ทีม่ รี วั ้ กัน้ เป็ นสัดส่วน พร้อมด้วย
ป้อมยาม พืน้ ทีจ่ อดรถ และพืน้ ทีใ่ ช้สอยเอนกประสงค์ ทัง้ นี้ โรงงานสาเร็จรูปทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึน้ เป็ น
โรงงานแบบมาตรฐาน ตัวอาคารใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้โครงเหล็กรูปพรรณ ไม่มเี สา
กลาง ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้มากทีส่ ุด ซึง่ ผูเ้ ช่าสามารถดัดแปลงและปรับเปลีย่ น
รูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของผูเ้ ช่าได้ โดยโรงงานมี ขนาดตัง้ แต่ 1,512 ถึง
1,937 ตารางเมตร บริเวณพื้นของโรงงานซึ่งเป็ นคอนกรีตเสริม เหล็ก สามารถรองรับน้ าหนักได้ถึง
3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ลักษณะโดยทัวไปของโครงการโรงงานส
่
าเร็จรูปทีบ่ ริษทั ฯ ทาการพัฒนามีดงั นี้
ส่วนของโรงงาน
พืน้ โรงงาน

ผนัง
โครงสร้าง
หลังคา
ประตู
โคมไฟ

พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก รองรับน้ าหนักจรได้ 3,000 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร พืน้ ผิวขัดมันเสริมด้วยวัสดุเพิม่ ความแข็งแกร่งของ
ผิวพืน้
ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี พร้อมผนังโครงเหล็กระบายอากาศด้านข้าง
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก กับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
หลังคาเมทัลชีทพร้อมกรุแผ่นกันความร้อน
ประตูเหล็กม้วน
โคมไฟทีใ่ ห้ความสว่างสูง
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ส่วนของโรงงาน
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ส่วนของสานักงาน
พืน้ สานักงาน

ผนัง
โครงสร้าง
หลังคา
ประตูและหน้าต่าง
โคมไฟ
พืน้ ที่ด้านนอกโรงงาน
ถนนและพืน้ ทีจ่ อดรถ
ระบบระบายน้ าฝน
ระบบระบายน้ าเสีย
รัว้
ประตู
ป้อมยาม
ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า

ระบบการสื่อสาร

ติดตัง้ ให้
พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพืน้ สาเร็จรูป รับน้ าหนักได้ 300 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตกแต่งผิวพืน้ ด้วยกระเบื้องยางหรือ
กระเบือ้ งดินเผา
ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี
เสาและคานเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกอบด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงสร้าง T-bars
กระจกพร้อมกรอบอลูมเิ นียม
ั ้ าเพดาน
โคมไฟพร้อมหลอด Fluorescent ฝงในฝ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณถนน ที่จอด
รถพร้อมหลังคา
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ าและบ่อตรวจสภาพน้ า
ท่อ HDPE พร้อมบ่อพักน้ าและบ่อตรวจสภาพน้ า
ความสูง 2 เมตรตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมฯ
ประตูเหล็กรางเลื่อนกว้าง 10 เมตร
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ระบบตรวจจับควัน
ถังดับเพลิง
ป้อมยาม
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. 1 ตัว ต่อ อาคาร (เดินสายส่ง
แรงต่ า ใต้ดิน เข้า สู่อ าคาร) ระบบตู้จ่า ยไฟฟ้ าหลัก MDB-MCB
150 AT/250 AF
ท่อน้ าขนาด 2 นิ้ว พร้อมมิเตอร์น้ าประปา
ถังเก็บน้ าใต้ดนิ ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร
ั ๊ ายน้ าดี
ปมจ่
โทรศัพท์สายตรง

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีการพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแล้วเสร็จ จานวน
1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท ประกอบไปด้วยอาคารโรงงานสาเร็จรูปจานวน 10
หลัง และมีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 175 ล้าน
บาท ประกอบไปด้วยอาคารโรงงานสาเร็จรูปจานวน 4 หลัง
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รายละเอียดโครงการ สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
ทีต่ งั ้ โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบ
ยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พืน้ ทีโ่ ครงการ
พืน้ ทีเ่ ช่า
จานวนยูนิตทีใ่ ห้เช่า
จุดเด่นของโครงการ

26-0-72 ไร่
17,120 ตร.ม.
10 ยูนิต
การออกแบบด้วยดีไซน์ ทนั สมัย การจัดวางและจัดสรรด้านพื้นที่ใช้
สอยได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐาน ลูกค้ายังสามารถออกแบบการใช้
งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลาสัน้ ในการตัง้ โรงงาน
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รายละเอียดโครงการ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นอกจากนี้ โครงการยังตัง้ อยู่ในทาเลที่ดี โดยตัง้ อยู่ภายในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การบาบัดน้ าเสีย การกาจัดขยะที่
ได้มาตรฐาน เป็นต้น และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน
มูลค่าโครงการโดยประมาณ
300 ล้านบาท
ค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตร
200 บาท
ชนิดของโครงการ
โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
 ขนาด 1,512 ตร.ม. จานวน 5 ยูนิต
 ขนาด 1,812 ตร.ม. จานวน 1 ยูนิต
 ขนาด 1,937 ตร.ม. จานวน 4 ยูนิต
สิง่ อานวยความสะดวก
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA. ทีจ่ อดรถทีม่ หี ลังคา ระบบรักษา
ั ๊ ้ า ระบบระบายน้ าฝน
ความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภยั ปมน
ระบบระบายน้าเสีย ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
้
กลุ่มลูกค้าเปาหมาย
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมเบา ทัง้
ผู้ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที่ม ีก ารผลิต เพื่อ สนั บ สนุ น การ
ประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมหนักทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ
ดาเนินการก่อสร้างเป็น 2 เฟส
 เฟสที่ 1 จานวน 5 ยูนิตเริม่ ก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ปี 2555
และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ปี 2556
 เฟสที่ 2 จานวน 5 ยูนิต เริม่ ก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2556
และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี 2557
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ
ความคืบหน้าในการให้เช่า
ยอดทีท่ าสัญญาเช่าแล้วร้อยละ 30 ของจานวนโรงงานทีป่ ล่อยเช่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สถานะการก่อสร้างและการเช่าของโรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้
ดังนี้
โครงการ
โครงการที่ 1

จานวนยูนิต
ทัง้ หมด

จานวนยูนิตที่ มี
การเช่าทัง้ หมด

พืน้ ที่ เช่าทัง้ หมด
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่า
(ร้อยละ)

10

3

5,386

30

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สาหรับธุรกิจโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า คือผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเบาที่มกี ารผลิตสินค้าเพื่อสนับสนุ นธุรกิจอุตสาหกรรมหนักที่ตงั ้ โรงงานอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทัง้ อุตสาหกรรมทีม่ ขี นาดเล็กและขนาดกลาง ทีย่ งั ไม่พร้อมหรือยังไม่มคี วาม
ต้องการหรือไม่มคี วามพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างโรงงาน เนื่องจากต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง บริษทั ฯ จึงเลือกทีจ่ ะเสนอทางเลือกใหม่ โดยการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 35

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและต้นทุนในการดาเนินการ เพื่อให้สามารถนา
เงินทุนดังกล่าวไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจในด้านอื่นๆ ได้มากขึน้
นอกจากนี้ กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายที่สาคัญ อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ คือ กลุ่ มผู้ประกอบการ
ต่างชาติทเ่ี ข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุนในประเทศไทยทัง้ ระยะชัวคราวหรื
่
อถาวร ซึง่ จะเลือก
การเช่าโรงงานสาเร็จรูปแทนการลงทุนเพื่อก่อสร้างถาวร ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจาก
โอกาสความสาเร็จจากการลงทุน ความเสีย่ งจากการจัดหาผู้รบั เหมาเพื่อสร้างโรงงาน หรือ
ข้อจากัด ด้านกฎหมายการถือครองที่ดินของชาวต่ างชาติ รวมถึงความไม่แน่ นอนทาง
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการ
ลงทุนหรือมาตรการการส่งเสริมใดๆ ของภาครัฐ ซึ่งโครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของ
บริษทั ฯ สามารถสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน และตอบโจทย์ความเสีย่ งและข้อจากัดต่างๆ
เหล่านัน้ ได้อย่างชัดเจน
2.2.2.2 กลยุทธ์การตลาด
ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการ
ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการนับเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีธ่ ุรกิจหรือผูป้ ระกอบการจะพิจารณาเป็ นลาดับ
แรกในการเลือกก่อสร้างหรือเช่าโรงงาน เพื่อให้สะดวกต่ อการดาเนินธุรกิจ การคมนาคม
ขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้าและวัตถุดบิ ไปยังสถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า
สนามบิน สถานีรถไฟ ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กระจายสินค้าทีส่ าคัญ เป็ น
ต้น อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ ยัง มีป ระสบการณ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ช่ า โรงงาน
สาเร็จรูปไม่มากนัก นอกเหนือจากองค์ประกอบการเลือกที่ตงั ้ ในการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
บริษทั ฯ จะเน้นการพัฒนาโครงการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยเฉพาะในเขตอีส
เทิรน์ ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) เนื่องจากเป็ นบริเวณที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ
เข้ามาลงทุนทางตรงมากที่สุด (ที่มา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)) และบริเวณใกล้เคียง ซึง่ มีระบบป้องกันความเสีย่ งจากน้ าท่วม มีมาตรฐาน
จากภาครัฐรองรับในด้านงานก่อสร้างและสิง่ แวดล้อม มีระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวย
ความสะดวกทีค่ รบครัน และตรงตามความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ โอกาส
การได้รบั สิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ช่า ก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการพิจารณาเช่นกัน
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รูปภาพแสดงทีต่ งั ้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โครงการโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
อาเภอปลวกแดง จัง หวัดระยอง ซึ่งมีการบริห ารจัด การระบบสาธารณู ปโภคต่ างๆ ที่ไ ด้
มาตรฐานสากล และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน เหมาะแก่การเป็ นศูนย์กลาง
การผลิตและการกระจายสินค้าทีด่ ี มีการคมนาคมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานทีอ่ ่นื ๆ
โดยมีระยะทางห่างจากจุดสาคัญดังนี้
สถานที่ที่สาคัญ
ท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง
อาเภอศรีราชา
เมืองพัทยา
สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากโครงการ
(กิ โลเมตร)
27
29
36
99
114

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิได้จากัดการพิจารณาพัฒนาโครงการแต่เพียงในจังหวัดระยองเท่านัน้ บริษทั ฯ
ยังทาการศึกษาและพิจารณาการขยายการลงทุนไปยังพืน้ ทีน่ ิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
บริษัท ฯ เล็ง เห็น ถึง ศัก ยภาพในการพัฒ นา มีโ อกาสการเติบ โตและการขยายฐานลูก ค้า
สามารถแข่งขันได้ และสร้างผลตอบแทนทีด่ ขี องโครงการในอนาคต เช่น สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ-ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็ นต้น
นโยบายการกาหนดราคา
การกาหนดราคาของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ค่าเช่าโรงงานและค่าบริการ
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ เช่ น การบ าบัด น้ า เสีย การก าจัด ขยะและสิ่ง ปฏิกู ล เป็ น ต้ น ทัง้ นี้
ค่าบริการงานสาธารณู ปโภคต่างๆ จะเป็ นการชาระให้กบั บริษัทผู้พฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม
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ลูกค้า หรือผู้เช่าโครงการจะสามารถช าระโดยตรงกับ บริษัท ผู้พฒ
ั นานิค มอุตสาหกรรมได้
สาหรับค่าเช่าโรงงานนัน้ ผูเ้ ช่าจะชาระโดยตรงกับบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีการกาหนดค่าเช่าที่
เป็ นมาตรฐานจากหลายปจั จัยทีส่ าคัญ เช่น ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า จานวนยูนิตทีเ่ ช่า ระยะเวลาการ
เช่า หรือบริการอื่นๆ เพิม่ เติมตามทีผ่ เู้ ช่าร้องขอ ทัง้ นี้ สัญญาเช่าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็ น
สัญญาเช่าระยะสัน้ ซึง่ มีระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี และจะมีการเจรจาการปรับอัตราค่าเช่า
เมื่อทาการต่อสัญญาอีกครัง้
อย่างไรก็ตาม ในการกาหนดค่าเช่ารวมถึงอัตราการปรับค่าเช่าในสัญญาเช่านัน้ บริษทั ฯ จะ
คานึงถึงค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปของผู้ประกอบการทีใ่ ห้บริการเช่าโรงงานสาเร็จรูปทีม่ ขี นาด
ของโครงการ มีสงิ่ อานวยความสะดวก และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยบริษทั ฯ ได้มหี น่ วยงานภายในที่ทาการติดตามราคาค่าเช่าโรงงานและ
สภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ ใจว่าค่าเช่าโรงงานของบริษทั ฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าลูกค้าหรือผูเ้ ช่า จะไม่ได้คานึงถึงราคาค่าเช่า
อย่างเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเช่าโรงงานหนึ่งๆ แต่จะพิจารณาถึงปจั จัย
อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ดังนัน้ นอกเหนือจากราคาค่าเช่าทีส่ ามารถแข่งขันได้แล้วนัน้ บริษทั ฯ จึง
ให้ความสาคัญกับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการออกแบบโรงงานสาเร็จรูป
ของบริษทั ฯ ทีม่ มี าตรฐาน มีรปู แบบทีท่ นั สมัย มีความโดดเด่นด้านพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีอ่ อกแบบมา
ได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่นซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถออกแบบต่ อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้
สอยทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุ นการใช้งานได้อย่างอิสระ คุม้ ค่า และใช้ระยะเวลา
อันสัน้ ในการจัดตัง้ โรงงาน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์
บริษัท ฯ มีก ารส่ง เสริม ทางการตลาดและการประชาสัม พัน ธ์ ทัง้ การติด ต่ อ หากลุ่ม ลูก ค้า
เป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่านนายหน้า และผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น การโฆษณาในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเน้นสือ่ ประชาสัมพันธ์ทส่ี ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ และหนังสือพิมพ์บางกอก ชูโฮ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอการค้าต่างประเทศ เช่น
หอการค้าไทย หอการค้า ไทย-อังกฤษ หอการค้าไทย-เยอรมัน เป็ นต้น การแจกแผ่นพับ
(Brochure) หรือใบปลิวโฆษณา เพื่อแจกในบริเวณใกล้เคียงของนิคมอุตสาหกรรม เช่น
ร้านอาหารรอบพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟในบริเวณใกล้เคียง การประชาสัมพันธ์
ผ่านแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตัง้ หน้าโครงการหรือนิคมอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ทไ่ี ม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการให้ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.chewathai.com ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ผูป้ ระกอบการหรือลูกค้าทีส่ นใจ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเบือ้ งต้นของ
โครงการ และติดต่อกับบริษทั ฯ ได้โดยตรง
บริการให้คาปรึกษาและแนะนาสาหรับผูเ้ ช่า
บริษัทฯ จัดให้มพี นักงานบริการให้คาปรึกษาและแนะนาลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เช่น บริการให้
ค าปรึก ษาและประสานงานด้ า นต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ทางราชการ อาทิเ ช่ น การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็ นต้น บริษทั ฯ มี
บริการให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการต่ อเติมดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยทัง้ ภายนอกและ
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ภายในโรงงาน บริการให้ค าปรึกษาและประสานงานด้า นสาธารณู ปโภคต่ างๆ เช่ น การ
ประปา การไฟฟ้า การบาบัดและกาจัดน้าเสีย โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
2.2.2.3 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ มีการจัดหาตัวแทนซึง่ จะดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่าและจัดให้มที มี ปล่อยเช่าของบริษทั ฯ
เอง ที่มีค วามเป็ น มือ อาชีพ มีป ระสิท ธิภ าพ และมีป ระสบการณ์ แ ละความรู้ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม รายละเอียดของโครงการ และสิง่ อานวย
ความสะดวกและระบบสาธารณู ป โภคภายในโครงการและนิ ค มอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง
ข้อกาหนดต่ างๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีหน่ วยงานด้านการ
ปล่อยเช่าไว้คอยต้อนรับลูกค้าทีส่ นใจเข้าแวะเยี่ยมชมโครงการ โดยทีมงานจะมีการอธิบาย
ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะและคุณสมบัตขิ ององค์ประกอบของโรงงาน เช่น ประโยชน์
และการใช้สอยของพืน้ ที่ ขนาดพืน้ ที่ อัตราค่าเช่า ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ และพาลูกค้าชม
โครงการ นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผูท้ ส่ี นใจโครงการยังสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือ
เข้าชมเว็บไซต์บริษทั ฯ ที่ www.chewathai.com ซึง่ ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด
เบือ้ งต้นของโครงการได้
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
จากดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ซึง่ จัดทาโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2557 ดัชนีโดยเฉลีย่ มีค่า 87.4 ลดลงจากค่าเฉลีย่ ของดัชนี
ในปี 2556 ที่ 92.6 ซึง่ การทีค่ ่าดัชนีอยู่ระดับทีต่ ่ ากว่า 100 แสดงว่า ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมี
ความเชื่อมันต่
่ อการประกอบการในระดับที่ไม่ดี ทัง้ นี้ ค่าดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 รวมทัง้ ในเดือนธันวาคม ปี 2557 โดยดัชนีมคี ่าเพิม่ ขึน้ อยู่ทร่ี ะดับ 92.7
ซึ่ง มีค่ า สู ง สุ ด ในรอบ 14 เดือ นนั บ ตัง้ แต่ เ ดือ นพฤศจิก ายน 2556 และจากระดับ 89.7 ในเดือ น
พฤศจิกายน ปี 2557 ซึง่ เป็ นการปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยเป็ นผลจากการปรับเพิม่ ขึน้ ขององค์ประกอบยอด
คาสังซื
่ อ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ เนื่องจาก
มีปจั จัยบวกจากคาสังซื
่ อ้ สินค้าและยอดขายในประเทศทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จากช่วงเทศกาลปี ใหม่ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมแฟชัน่ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ ประกอบกับการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
2014 ในช่วงปลายปี 2557 ส่งผลดีต่อยอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทัง้ ราคาพลังงานจาก
ราคาน้ ามันในตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลงก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยที่เกือ้ หนุ นให้ต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง
ลดลงด้วย
ปี
2556
2557
เดือน
เฉลี่ย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค เฉลี่ย
ดัชนีความเชือ่ มัน่
92.6 86.9 85.7 84.7 84.0 85.1 88.4 89.7 88.7 86.1 87.5 89.7 92.7 87.4
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชือ่ มันภาค
่
อุตสาหกรรมคาดการณ์
100.0 98.4 99.1 98.2 101.0 101.9 103.1 102.4 104.7 105.7 106.1 101.7
ใน 3 เดือนข้างหน้า
ทีม่ า

ฝา่ ยเศรษฐกิจและงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระดับความเชื่อมันจะปรั
่
บตัวเพิม่ ขึน้ แต่จากการสารวจพบว่า ผูป้ ระกอบการยังมี
ความกังวลต่อกาลังซือ้ ในประเทศทีห่ ดตัว การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมภิ าคทีย่ งั ไม่ชดั เจน ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการมีขอ้ เสนอแนะบางประการ ซึง่ หากภาครัฐสามารถดาเนินการได้ ผูป้ ระกอบการเชื่อ
ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ แก่ผู้ประกอบการ อันได้แก่ การเร่งพัฒนา
ระบบขนส่งและการคมนาคมให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเป็ นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเร่งเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
เพื่อเพิม่ การค้าการลงทุน การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเร่งขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ให้กว้างขึน้ เพื่อลดการ
พึง่ พาตลาดหลักทีก่ าลังเกิดปญั หาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการรายงานดัชนีชท้ี ศิ ทางการลงทุนของภาคเอกชน โดยใช้ปี
2553 เป็ นปี ฐาน พิจารณาจากปจั จัยหลัก 5 ประการ ได้แก่ พื้นที่ได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างทัวประเทศ
่
ดัชนีการจาหน่ ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ การนาเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปริมาณการจาหน่ าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ และดัชนีการจาหน่ ายรถยนต์เพื่อการลงทุนในประเทศ
พบว่า การลงทุนภาคเอกชนตลอดทัง้ ปี ของปี 2557 ปรับตัวลดลงจากปี 2556 โดยดัชนีเฉลี่ยทัง้ ปี
2557 และปี 2556 มีค่า 109.1 และ 111.9 ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในภาคธุรกิจ เสถียรภาพภาค
ธุรกิจโดยรวมปรับดีขน้ึ โดยส่วนหนึ่งได้รบั อานิสงส์จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ปี
2557 ทัง้ นี้ ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ ฟื้ นตัวช้ามากกว่าในอดีต สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมันทาง
่
ธุรกิจ (Business Sentiment Index: BSI) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เฉลีย่ ที่ 48.8 ซึง่ ยังอยู่ระดับต่ ากว่า
50 ซึง่ หากดัชนีมคี ่าน้อยกว่า 50 นัน้ หมายถึงความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจของผูป้ ระกอบการลดลง ทัง้ นี้ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ ปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากเดือนก่อน ที่ระดับ 49.0
มาอยู่ท่รี ะดับ 49.4 แต่ยงั คงต่ ากว่าระดับ 50 ตามดัชนีความเชื่อมันด้
่ านคาสังซื
่ ้อและการลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยดัชนีความเชื่อมันด้
่ านคาสังซื
่ อ้ ทีป่ รับดีขน้ึ มาจากผูป้ ระกอบการในภาคทีไ่ ม่ใช่อุตสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่มการค้าส่ง และส่วนหนึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขน้ึ ในขณะที่ดชั นีด้านการ
ลงทุนทีป่ รับดีขน้ึ มาจากผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพียงบางกลุ่ม อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมัน่
ทางธุ ร กิจ ยัง ทรงตัว ใกล้ ก ับ ระดับ 50 สะท้ อ นความเชื่อ มัน่ ทางธุ ร กิจ ที่ย ัง ไม่ ฟ้ื น ตัว เต็ ม ที่ และ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงมองว่าความต้องการจากตลาดในประเทศต่ ายังคงเป็ นข้อจากัดสาคัญ
อันดับ 1 ในการดาเนินธุรกิจ สะท้อนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศทีฟ่ ้ืนตัวได้ชา้

ทีม่ า

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าภาวะทางธุรกิจจะดี ขน้ึ จาก
ปจั จุบนั สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจในเกือบทุกองค์ประกอบอยู่เหนือระดับ 50 และสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ในอดีต แม้ว่าดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะปรับลดลงจากเดือนก่อนที่
ระดับ 56.3 มาอยู่ทร่ี ะดับ 54.8 ในเดือนนี้จากความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมเป็ น
สาคัญ ขณะทีค่ วามเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการในภาคทีม่ ใิ ช่อุตสาหกรรมยังทรงตัวจากเดือนก่อน
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคและธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รายงานการลงทุนใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึง่ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ มาก โดยหากพิจารณาการลงทุน
จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าในไตร
มาสที่ 4 ของปี 2557 มี จานวนกิจการทีข่ ออนุ มตั ขิ อรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จานวน 2,468
ราย คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 1,606.9 พันล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมากจากไตรมาสก่อนหน้า ทีม่ ี
มูลค่าเงินลงทุน 254.5 พันล้านบาท และนับเป็ นมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนทีส่ งู สุดนับจากการ
ก่อตัง้ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2546 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ปี 2557 เพียง
เดือนเดียว มีมูลค่าเงินลงทุน สูงถึง 1,428.2 พันล้านบาท จากจานวนกิจการทีข่ ออนุ มตั ิขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนจานวน 2,092 ราย ซึง่ สูงเป็ นประวัติการณ์ อันเนื่องมาจากนักลงทุนมีการเร่งยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเดือนธันวาคม ก่อนทีน่ โยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมจะหมดอายุลงใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ จะเป็ นการช่วยเร่งรัดส่วนหนึ่งให้มกี ารลงทุนในปี 2558 ได้
ทัง้ นี้ หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในครึ่งปี หลังของปี 2557 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 4 กลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยขยายตัวร้อยละ 0.7
จากทีล่ ดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาส 3 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจากการฟื้ นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ
จากการส่ง ออกสิน ค้า อุ ต สาหกรรมและอุ ป สงค์ภ ายในประเทศจากการใช้จ่ า ยของภาคครัว เรือ น
นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนเริม่ กลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรกร้อยละ 3.9 ในไตรมาส 3 และ
ขยายตัวเร่งขึน้ เป็ นร้อยละ 4.1 ในไตรมาส 4 โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นจากการปรับตัวดีขน้ึ ของความ
เชื่อมันของภาคธุ
่
รกิจและการเร่งรัดการอนุ มตั สิ ่งเสริมการลงทุนในช่วงครึง่ ปี หลัง ของปี 2557 แม้ว่า
ระดับ การใช้ ก าลัง การผลิต จะยัง อยู่ ใ นระดับ ต่ า และเป็ น ข้ อ จ ากัด ต่ อ การขยายการลงทุ น ของ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมก็ตาม
สาหรับแนวโน้มของปี 2558 สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคมองว่าการลงทุน
ภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร่งขึน้ จากปี 2557 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นซึ่งนอกเหนือจากการ
ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ของอุ ป สงค์ จ ากต่ า งประเทศตามการฟื้ น ตัว ของเศรษฐกิจ โลกแล้ว นัน้ ยัง มีป จั จัย
สนับสนุ นจากการฟื้ นตัวของความเชื่อมันภาคธุ
่
รกิจ การเร่งรัดพิจารณาอนุ มตั ิโครงการส่งเสริมการ
ลงทุนในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2557 ซึง่ ส่วนหนึ่งคาดว่าจะมีการเริม่ ลงทุนในปี 2558 มูลค่าการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใหม่ในเดือนธันวาคม 2557 ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะมีการเร่งรัดอนุ มตั ิและ
สนับสนุ นให้โครงการลงทุนทีผ่ ่านการอนุ มตั เิ ริม่ ดาเนินโครงการในปี 2558 การแก้ไขปญั หาอุปสรรค
การลงทุนของภาครัฐ โครงการลงทุนจากภาครัฐทัง้ ด้านการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การพัฒนา
ระบบรถไฟรางคู่ และการพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษชายแดนเริม่ มีความชัดเจนและคืบหน้ามากขึ้ น
และการขยายการลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิตรองรับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC ในปี 2559
เนื่องจากมีการลงทุนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่ทงั ้ ไทยและต่างชาติ อยู่เสมอ ซึ่งหาก
พิจารณาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน แม้ว่าในปี 2557 เงินทุนมีการเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ สาเหตุสว่ น
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ใหญ่เป็ นการไหลออกของเงินลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทย และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างชาติ รวมทัง้ การชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ของสถาบันรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อให้กบั นักลงทุน
ต่างชาติ แต่นกั ลงทุนต่างชาติยงั คงมีการลงทุนทางตรงเข้ามาในประเทศเพิม่ ขึน้
(หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาคธนาคาร
ภาคอื่นๆ
การลงทุนโดยตรง
- นักลงทุนไทย
- นักลงทุนต่างชาติ
การลงทุนในหลักทรัพย์
- นักลงทุนไทย
- นักลงทุนต่างชาติ
เงินกู้
การลงทุนอื่น ๆ
ทีม่ า

ปี 2556
0.26
4.53
-4.56
-0.83
1.13
6.08
-6.73
12.81
-7.25
-2.76
-4.49
10.78
-9.34

ปี 2557
-15.54
1.25
-2.96
-5.79
-8.05
4.91
-6.63
11.54
-10.69
-7.95
-2.74
-5.82
-3.95

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โรงงานสาเร็จรูปถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการอาจเลือกที่
จะเป็ นเจ้าของโรงงานโดยลงทุนสร้างโรงงานเอง หรืออาจเลือกเช่าโรงงานสาเร็จรูปเพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนในการดาเนินการลง ปจั จุบนั มีผู้ประกอบการต่างชาติจานวนมากที่เข้ามาตัง้ ฐานการผลิตใน
ประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งการถือกรรมสิทธิในโรงงาน
เนื่องจากประเทศไทยตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ หมาะแก่การ
์
ลงทุน ตัง้ อยู่ในศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียน มีแรงงานทีม่ ที กั ษะ มีกฎระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุน และ
การเติบโตของการลงทุน นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลางในประเทศ
ยังนิยมเช่าโรงงานสาเร็จรูปอีกด้วย ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนของโครงการ และเพิม่ ความยืดหยุ่นใน
การด าเนิ น ธุ ร กิจ ท าให้ป จั จุ บ ัน โรงงานส าเร็จ รู ป ให้เ ช่ า จึง ยัง เป็ น ที่ต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเสมอ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เห็นว่าการสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าในปจั จุบนั ถือว่ายังมีการแข่งขันไม่สูง
มากนัก ซึง่ ในปจั จุบนั มีบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เช่าทีม่ กี ลุ่ม
ลูกค้าใกล้เคียงกับบริษัทได้แก่ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลด์ จากัด บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
จากัด (มหาชน) และ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) แต่สถานการณ์การ
แข่งขันอาจเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้มของผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเริม่ เข้ามาทาธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าสาเร็จรูปให้เช่ามากขึน้ เนื่องจาก
การขายที่ดนิ อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างผันผวน ผู้ประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงมุ่งหา
ธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดทีค่ ่อนข้างแน่ นอนเพิม่ ขึน้ และเป็ นการต่อยอดความได้เปรียบทาง
ธุรกิจเนื่องจากมีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกัน (ที่มา: ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเสมอ
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เพื่อพิจารณาและติดตามแนวโน้มและความต้องการของตลาด และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษทั ฯ ให้เทียบเท่ากับคู่แข่งรายใหญ่ดงั กล่าว
2.2.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ขัน้ ตอนจัดหาทีด่ นิ และการดาเนินงานก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปมาตรฐาน

คัดเลือกนิคม
อุตสาหกรรม
ทีเ่ หมาะสม

คัดเลือกทาเล
และขนาด
ทีด่ นิ ที่
เหมาะสมใน
นิคม
อุตสาหกรรม
นัน้ ๆ

ลงนามใน
สัญญาซือ้
ขายหรือเช่า
ทีด่ นิ กับ
เจ้าของนิคม
อุตสาหกรรม

ดาเนินการ
ขออนุญาต
ก่อสร้างจาก
กนอ.

เริม่
ดาเนินการ
ก่อสร้าง

ลงนาม
สัญญากับ
ลูกค้า

ตรวจสอบ
และส่งมอบ
โรงงานให้กบั
ลูกค้า

การจัดหาทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการ
ในการจัดหาที่ดินเพื่อนามาพัฒนาโครงการโรงงานสาเร็จ รูป นัน้ บริษัทฯ จะมีการจัดหาที่ดิน โดย
ขัน้ ตอนและวิธกี ารเช่นเดียวกันกับการจัดหาทีด่ นิ เพื่อนามาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ
ซึง่ จะมีการจัดหาโดยบริษทั ฯ เอง ภายใต้หน่วยงานพัฒนาธุรกิจภายในและผ่านนายหน้าค้าทีด่ นิ ทัง้ นี้
เมื่อบริษทั ฯ ได้รายละเอียดข้อมูลของทีด่ นิ ในเบือ้ งต้นแล้ว บริษทั ฯ จะทาการกาหนดรูปแบบและขนาด
ของโครงการให้เหมาะสมกับทาเลทีต่ งั ้ ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรม และการเติบโตของพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมใกล้เคียง ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ ฐาน พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อกฏหมายต่างๆ และข้อกาหนดเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ข้อบังคับ ของการนิค มอุต สาหกรรม รวมถึง ข้อ กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อ มและชุ มชน เป็ นต้น
รวมทัง้ มีการประเมินผลตอบแทนเบื้องต้นจากการลงทุนในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเมื่อบริษัทฯ พิจารณา
ปจั จัยต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้และเห็นความเป็ นไปได้ในการพัฒนาแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะจัดลาดับความ
น่ า สนใจของที่ดิน ดัง กล่ า ว หากมี ค วามน่ า สนใจมาก หน่ ว ยงานพัฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ จะ
ทาการศึกษาเชิงลึกเพิม่ เติมและนาเสนอคณะผู้บริหาร และเข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดซื้อที่ดิน
การออกแบบ และการจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ต่อไป
ในปจั จุบนั โครงการทีบ่ ริษทั ฯ มีการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึง่ มีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็ นต่างๆ และมีสงิ่
อานวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน มีทาเลทีต่ งั ้ ทีส่ ามารถเดินทางและขนส่งสินค้าไปยังสถานทีท่ ่ี
สาคัญต่ างๆ เช่น ท่าเรือน้ าลึก แหลมฉบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมถึงแหล่งการกระจาย
สินค้าทีส่ าคัญต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
การจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
บริษัทฯ ไม่มที ีมงานผู้รบั เหมาก่อ สร้างเป็ นของตนเอง บริษัทฯ จะทาการว่าจ้างผู้รบั เหมาก่อสร้าง
โครงการจากนิติบุคคลภายนอกมาเป็ นผู้ดาเนินการ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจ ารณาคัดเลือ กผู้ร ับ เหมาก่อ สร้างที่จ ะมาท างานก่อ สร้างในแต่ ละโครงการเช่น เดียวกัน กับ การ
คัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีจ่ ะมาทางานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ฯ ซึง่ หลังจากที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ได้กาหนดรูปแบบโครงการเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะทาการประเมินราคา
และทาบัญชีแสดงปริมาณและรายละเอียดของวัสดุ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานของการกาหนดราคากลาง
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ภายใต้งบประมาณในเบือ้ งต้น และใช้เป็ นแนวทางและมาตรฐานในการสรุปคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ในการพัฒนาโครงการนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ เนื่องจากโครงการการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั มีจานวนเพียง 10 ยูนิต
และมีขนาดของโครงการไม่ใหญ่มากนัก บริษทั ฯ จึงใช้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างรายเดียว ในลักษณะโครงการ
จ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ซึง่ รับผิดชอบทัง้ งานด้านโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
รวมถึงงานตกแต่งภายในทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มนี โยบายในการพึ่งพิงผู้รบั เหมารายหนึ่งรายใดเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการ
หลีกเลี่ยงความเสีย่ งจากการพึ่งพาผู้รบั เหมาบางราย ที่อาจก่อให้เกิดโอกาสการไม่ส่งมอบงานตาม
คุณภาพและในระยะเวลาทีต่ กลงกันได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบโรงงานที่ค่อนข้างต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนรวม เนื่องจากโรงงานของบริษทั ฯ มีรูปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐานทีแ่ น่ นอนตามที่
ได้มกี ารวางแผนการออกแบบไว้ในเบื้องต้น ซึ่งมีรูปแบบที่เหมาะสมและมีมาตรฐานสาหรับโรงงาน
สาเร็จรูป โดยทัวไป
่ เว้นแต่ ข้อก าหนดพิเศษหรือ ความต้องการเฉพาะเจาะจงจากลูกค้าที่ต้อ งการ
เพิม่ เติมหรือปรับแต่งโรงงานเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้านัน้ ๆ ซึ่งทัง้ นี้ ค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมจากการปรับแต่งโรงงานดังกล่าว ลูกค้าจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในส่วนนัน้ เอง
นอกเหนือไปจากค่าบริการและค่าเช่าปกติ
การจัดหาวัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่ อสร้างหลักที่ใ ช้ใ นการก่ อสร้า งโรงงานตามมาตรฐานของบริษัท ฯ ซึ่งนอกเหนื อจากอิฐ หิน
ปูนซีเมนต์ ทราย และเหล็ก ที่ผู้รบั เหมาก่อสร้างจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดหาทัง้ หมดตามสัญญา
ว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โดยจะมีการกาหนดราคาทีแ่ น่นอนในสัญญา (Turnkey Contract) ซึง่ ได้มกี าร
คานวณต้น ทุ นดังกล่ าวรวมเป็ น ส่ว นหนึ่ งในราคาค่ าจ้า งก่ อ สร้างแล้ว ยัง ประกอบไปด้ว ย เสาเข็ม
คอนกรีตเหล็กเส้น โครงสร้างเหล็ก แผ่นหลังคา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล สีทาอาคาร
และประตูหน้ าต่าง และสิง่ จาเป็ นอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดซื้อผ่านผู้รบั เหมาก่อสร้างทัง้ หมดใน
ลักษณะโครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เนื่องจากผู้รบั เหมาก่อสร้างสาหรับ โรงงาน
สาเร็จ รู ป ของบริษัท ฯ รับ ผิด ชอบงานของโครงการทัง้ หมดดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วมาในหัว ข้อ การจัด จ้า ง
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในข้างต้น
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ข้อกาหนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ควบคุมการดาเนินงาน
อย่ า งเคร่ ง ครัด ซึ่ง รวมถึง กระบวนการควบคุ ม การประกอบอุ ต สาหกรรมที่มีผ ลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมโดยรวมอย่างเข้มงวด โดยก่อนทีผ่ เู้ ช่าจะเริม่ ดาเนินการผลิตสินค้า ผูเ้ ช่าต้องผ่านการ
ตรวจสอบและได้รบั อนุญาตเริม่ ประกอบการจาก กนอ. หาก กนอ.พบว่า การประกอบการของผูเ้ ช่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีภาวะมลพิษ กนอ. จะไม่อนุ ญาตให้เริม่ ประกอบการจนกว่าผูเ้ ช่าจะสามารถ
สาธิตวิธกี ารกาจัดมลพิษและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย นอกจากนี้ ในสัญญาเช่าระหว่างบริษทั ฯ
และลูกค้าได้กาหนดเงื่อนไขการเช่าทีช่ ดั เจนว่า ผูเ้ ช่าต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ กนอ. ในเรื่องการ
รักษาสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุน้ีบริษทั ฯ จึงยังไม่เคยประสบปญั หา หรือไม่เคยละเมิด
หรือฝา่ ฝืนกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมใดๆ
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2.2.5 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มงี านซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่ยงั อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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