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บทสรุปผูบริหาร
กกกกกกกกบริษัท พีแอนพี คอนโดมิเนียม จํากัด ไดจัดตั้งโครงการ “พีแอนพี คอนโดมิเนียม” มีแนวคิดมาจาก
การเล็งเห็นถึงความสําคัญของ ที่อยูอาศัย ซึ่งเปนปจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนแหลงสถานศึกษาที่ถือวาเปนแหลงชุมชนใหม มีแนวโนมความเจริญทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น ใกลแหลงสถานทองเที่ยวสําคัญ คือ ชะอําและหัวหิน จึงนับเปนโอกาสดีในการลงทุน
กกกกกกกกลักษณะโครงการเปนอาคาร 5 ชั้น รวมทั้งสิ้น 65 หอง ตกแตงสไตล Contemporary ขนาดหอง 28
ตารางเมตร พื้นที่โครงการ 270 ตารางวา สถานที่ตั้ง 185 หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ภายในโครงการมีสาธารณูปโภคครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน และการคมนาคมสะดวก จุดเดน
ของโครงการอยูที่ทําเลที่ตั้ง ราคา และความคุมคาของลูกคาเปนจุดขาย
กกกกกกกก กลุม ลูกคาเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไป ซึ่งอาจเปน นักลงทุนทั่วไป ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
อาจารยและเจาหนาที่ ผูปกครอง ที่มีความมั่นคงในหนาที่การงาน และเปนผูมีรายไดปานกลางถึงสูง กลยุทธทาง
การตลาดคือ “การสงมอบคุณคาที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ” ตั้งแตตัวสินคา อาคารเปนแบบ Green Building ชวย
ประหยัดคาใชจาย คาไฟ คาน้ํา ใหกับลูกคาได นอกจากนี้ยังเปนการชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย ภายใตราคาที่
สามารถเปนเจาของได อีกทั้ง กลยุทธดานการบริการ มีการบริหารอาคารชุดที่มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัย ทางโครงการจะมุงเนนการปด
โครงการใหเร็วที่สุด โดยจะมีการจัดกลยุทธสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนลูกคาตัดสินใจซื้อ และทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อใหชื่อเสียงของบริษัทเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกกแผนการกอสรางโครงการ ตั้งแตการพัฒนาโครงการ การขาย และการโอน ใชเวลาทั้งสิ้น 2 ป ความ
คืบหนาการกอสรางแบงเปนไตรมาสละ 20% ทางโครงการมีการวาจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพพรอมทําสัญญา
ประกันการกอสราง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาการกอสรางลาชา อีกทั้งการควบคุมตนทุนในการกอสราง จาก
การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ โดยการทําสัญญาตกลงซื้อและวางมัดจําคาวัสดุกอสรางไวลวงหนา เปนตน
กกกกกกกก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ( ROA) ในปแรกเทากับ 12.34% อัตราผลตอบแทนตอสวนของ
เจาของ (ROE) ในปแรกเทากับ เทากับ 15.55% มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เทากับ 5,185,599.03 บาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 21% ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 7 เดือน 8วัน
__________________________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
2552
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ตารางที่
กก1กกกกขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
กก2กกกกขั้นตอนการดําเนินงาน
กก3กกกกการเปรียบเทียบกับคูแขง
กก4กกกกการวิเคราะหปจจัยภายใน
กก5กกกกการวิเคราะหปจจัยภายนอก
กก6กกกกรายนามผูบริหารกิจการ
กก7กกกกแผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ
กก8กกกกอุปกรณและเครื่องมือในการบริการ (วัสดุสํานักงาน)
กก9กกกกอุปกรณและเครื่องมือในการบริการ (วัสดุทางตรง)
กก10กกกรายการวัสดุมาตรฐาน
กก11กกกประมาณการลงทุน
กก12กกกทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน
กก13กกกรายละเอียดลําดับที่ 5 คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน
กก14กกกรายละเอียดลําดับที่ 6 คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กก15กกกสมมติฐานทางการเงิน
กก16กกกนโยบายทางการเงิน
กก17กกกประมาณการขายและรายไดตอเดือน ปที่ 1
กก18กกกประมาณการขายและรายไดตอเดือน ปที่ 2
กก19กกกรายละเอียด
กก20กกกประมาณการตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อการบริการ
กก21กกกประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย
กก22กกกประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร
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บทที่ 1
บทสรุ ปผู้บริหาร
กกกกกกกกบริษัท พีแอนพี คอนโดมิเนียม จํากัด ไดจัดตั้งโครงการ “พีแอนพี คอนโดมิเนียม” มี
แนวคิดมาจาก การเล็งเห็นถึงความสําคัญของ ที่อยูอาศัย ซึ่งเปนปจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนแหลงสถานศึกษาที่ถือวาเปนแหลง
ชุมชนใหม มีแนวโนมความเจริญทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ใกลแหลงสถานทองเที่ยวสําคัญ คือ ชะอํา
และหัวหิน จึงนับเปนโอกาสดีในการลงทุน
กกกกกกกกลักษณะโครงการเปนอาคาร 5 ชั้น รวมทั้งสิ้น 65 หอง ตกแตงสไตล Contemporary
ขนาดหอง 28 ตารางเมตร พื้นที่โครงการ 270 ตารางวา ตั้งอยู 185 หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณขางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) ภายในโครง
การมีสาธารณูปโภคครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน และการคมนาคมสะดวก จุดเดน
ของโครงการอยูที่ทําเลที่ตั้ง ราคา และความคุมคาของลูกคาเปนจุดขาย
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไป ซึ่งอาจเปน นักลงทุนทั่วไป ประชาชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย อาจารยและเจาหนาที่ ผูปกครอง ที่มีความมั่นคงในหนาที่การงาน และเปนผูมีรายได
ปานกลางถึงสูง กลยุทธทางการตลาดคือ “การสงมอบคุณคาที่ดีที่สุดใหกับลูกคา” ตั้งแตตัวสินคา
อาคารเปนแบบ Green Building ชวยประหยัดคาใชจาย คาไฟ คาน้ํา ใหกับลูกคาได นอกจากนี้ยัง
เปนการชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย ภายใตราคาที่สามารถเปนเจาของได อีกทั้งกลยุทธดานการ
บริการ มีการบริหารอาคารชุดที่มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัย ทางโครงการจะมุงเนนการปดโครงการใหเร็ว
ที่สุด โดยจะมีการจัดกลยุทธสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนลูกคาตัดสินใจซื้อ และทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อใหชื่อเสียงของบริษัทเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกกแผนการกอสรางโครงการตั้งแตการพัฒนาโครงการ การขาย และการโอน ใชเวลา
ทั้งสิ้น 2 ป ความคืบหนาการกอสรางแบงเปนไตรมาสละ 20% ทางโครงการมีการวาจางผูรับเหมาที่
มีคุณภาพพรอมทําสัญญาประกันการกอสราง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาการกอสรางลาชา อีกทั้ง
การควบคุมตนทุนในการกอสราง จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ โดยการทําสัญญาตกลงซื้อและวาง
มัดจําคาวัสดุกอสรางไวลวงหนา เปนตน

1

2
กกกกกกกกอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) ในปแรกเทากับ 12.34% อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของเจาของ (ROE) ในปแรกเทากับ เทากับ 15.55% มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
เทากับ 5,185,599.03 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 21% ระยะเวลาคืนทุน 1 ป
7 เดือน 8วัน

บทที่ 2
วัตถุประสงค์ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ
การนําเสนอแผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงคในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารเพื่อเปนเงินทุนในการเริ่มตนทําธุรกิจ P&P คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอจํานวนวงเงินสินเชื่อที่ขอรับการสนับสนุนจํานวน 5 ลานบาท
2. วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อเพื่อใชในการลงทุน
3. หลักประกันในการขอสินเชื่อคือที่ดินที่ใชในการกอสรางจํานวน 270 ตารางวา
4. การผอนชําระคืนเงินตน ผอนชําระเปนรายเดือน ซึ่งจํานวนผอนชําระดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารกําหนด
5. เงื่อนไขอื่นๆเปนไปตามกฎเกณฑของธนาคาร

3

บทที่ 3
ประวัติความเป็ นมาธุรกิจ
3.1กกประวัติความเป็ นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
นางสาวถวัลยา อวมพรม และ นายยศธนา พิมพสวัสดิ์ มีความสนใจในธุรกิจเกี่ยวกับ
อาคารที่พัก เนื่องจากไดมองเห็นถึงความสําคัญของที่อยูอาศัย ซึ่งเปนปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของ
มนุษย ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนแหลงสถานศึกษาและ
ราคาที่ดินยังมีราคาไมสูงนัก ไมมีคูแขงประเภทคอนโด จึงนับวาเปนโอกาสดีของการทําธุรกิจ
P&P คอนโดมิเนียม เปนอาคารสูง 5 ชั้น 270 ตารางวา มีจํานวน 65 หอง สรางขึ้นเพื่อขาย
ใหแกกลุมเปาหมาย คือ บุคคลทั่วไปซึ่งอาจเปนประชาชนโดยรอบ นักลงทุน อาจารยและเจาหนาที่
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูปกครอง ซึ่งเปนผูมีรายไดปานกลางถึง
รายไดสูง โดยผูซื้ออาจซื้อเพื่ออยูอาศัยเอง ขายตอ หรือเพื่อใหเชาก็ได
ดวยความมีใจรักในการบริการ และมุงมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางถึง
ที่สุดของเจาของธุรกิจ ประกอบกับยังไมมีผูใดลงทุนทําธุรกิจคอนโดมิเนียม ทําให
P&P
คอนโดมิเนียม ถือกําเนิดกอตัวขึ้น
3.2กกขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ตารางที่กก1กกขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินการเรื่องที่ดิน
ถมดิน
ออกแบบอาคาร
จัดตั้งกิจการและขออนุญาตกอสราง
สรางสํานักงานขาย
กอสรางคอนโด
กิจกรรมการขาย
โอนคอนโด
การโอนทรัพยสินใหนิติบุคลอาคารชุด

2 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
4 เดือน
15 เดือน
12 เดือน
7 เดือน
3 เดือน

4

ระยะเวลาทีค่ าดว่ าจะแล้ว
เสร็จ
28 กุมภาพันธ 2553
31 มีนาคม 2553
31 มีนาคม 2553
31 พฤษภาคม 2553
30 มิถุนายน 2553
30 มิถุนายน 2554
31 พฤษภาคม 2554
30 กันยายน 2554
28 ธันวาคม 2554

ตารางทีก่ ก2กกขั้นตอนแสดงการดําเนินงาน
รายการ
การพัฒนาโครงการ
ซื้อที่ดิน
ถมดิน
ขออนุญาตกอสราง
ออกแบบ
สรางสํานักงานขาย
กอสรางคอนโดเพื่อ
ขาย
คาใชจายในการ
ดําเนินงาน
การขาย
การโอนคอนโด
การโอนทรัพยสินให
นิติบุคลอาคารชุด

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

เดือนที่
12 13

14

15

16
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20
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23

24
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บทที่ 4
บริการ
4.1 รายละเอียดการบริการ
กกกกกกกกโครงการ P&P คอนโดมิเนียม บริการจําหนายที่พักอาศัยในรูป แบบคอนโดมิเนียม โดย
ลูกคาสามารถติดตอรายละเอียดโครงการไดที่สํานักงานขาย
ที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 185 หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณขางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) พื้นที่โครงการ 270 ตารางวา
รายละเอียดโครงการ
อาคาร
5 ชั้น รวมทั้งสิ้น 65 หอง ตกแตงสไตล Contemporaryขนาดหอง 28 ตารางเมตร
ประกอบดวย
กกกกกกกก- 1 หองนอน 1 หองน้ํา
- สวนครัวตอเนื่องกับสวนรับประทานอาหาร
- ทุกหองมีระเบียงสวนตัว
สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก
- ที่จอดรถ
- สวนหยอมเล็กๆ สําหรับออกกําลังกาย
- ระบบอํานวยความสะดวกสวนกลาง และระบบรักษาความปลอดภัย

รูปภาพที่กก1กกตราสัญลักษณบริษัท
6

7

รูปภาพที่กก2กกแบบจําลองหองพัก

รูปภาพที่กก3กกแบบจําลองอาคาร

8
ทางเขา

ตัวหอง

ห องน้ํา

หองสํานักงาน

บันไดหนีไฟ

ประตูรักษาความปลอดภัยทางเขา

รูปภาพที่กก4กกแบบแปลนชั้น

ระเบียง
หองรักษาความปลดภัย

บทที่ 5
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
5.1 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
กกกกกกกกการขยายการศึกษาสูภูมิภาคประกอบกับการใหทุนกูยืมเรียนเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล
สงผลใหปจจุบันนักเรียน - นักศึกษาสนใจเขารับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีสามารถรองรับนักศึกษาไดครอบคลุมถึง
9
จังหวัด จากภาคกลางตอนลางและภาคใตตอนบน นักศึกษาเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหมหาวิทยาลัย
ตองจัดหาทรัพยากรตาง ๆ ไมวาจะเปน อาคารเรียน อาคารที่พักอาศัย สาธารณูปโภค และที่ขาด
ไมได คือ บุคลากร ไดแก อาจารย เจาหนาที่ตางๆ เพื่อใหบริการและความรูแกนักศึกษา
กกกกกกกกดวยกลุมคนที่เพิ่มขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจโดยรอบชุมชน มีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึน้
ชาวบานที่อยูในบริเวณดังกลาว สามารถประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
เชน รานอาหาร รานขายของชํา รานจําหนายเสื้อผาและเครื่องประดับ เปนตน รวมถึงธุรกิจหอพัก
อพารทเมนต บานเชา ที่บริการหองพักใหเชาแกกลุมนักศึกษา
กกกกกกกกตั้งแตปการศึกษา 2553-2556 นักศึกษาจะไมมีที่พัก จํานวน 1,000 คน 1,758 คน 2,304
คน และ 2,569 ตามลําดับ ซึ่งในปจจุบันมีผูใหบริการเพียง 5 ราย ไดแก หอพักภายในมหาวิทยาลัย
มีจํานวน 6 อาคาร ไดแก หอพัก 1 จํานวน 104 หอง หอพัก 2-6 จํานวนหอละ 200 หอง รวมทั้งสิ้น 6
อาคาร 1,104 หอง บานพักคุณหนอย จํานวน 3 หอง บานพักคุณเปรมจํานวน 26 หอง บานพักยา
แหวว 11 หอง บานพักสะอาดเอี่ยม 5 หอง ซึ่งปจจุบันมีนักศึกษาเขาพักเต็มทุกหอง ขณะนีม้ ี
อพารทเมนตและหอพักที่กําลังสรางคาดวาจะแลวเสร็จในป 2553 อีกจํานวน 1 อาคาร 4 ชั้น จํานวน
60 หอง และหอพัก จํานวน 1 อาคาร 2 ชั้น 38 หอง ซึ่งผูใหบริการอพารทเมนต หอพัก บานเชา
ดังกลาวมุงสรางหอพัก อพารทเมนต บานเชา ระดับต่ํา เพื่อใหเหมาะสมตอกําลังจายของกลุม
นักศึกษา
กกกกกกกกดังนั้นธุรกิจจึงเล็งเห็นกลุมเปาหมายที่มีความนาสนใจ คือ บุคคลทั่วไปซึ่งอาจเปน
ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย นักลงทุน อาจารยและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่มีความมั่นคงในหนาที่การงาน และเปนผูที่มีรายไดปานกลางถึงสูง ที่มีความ
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ตองการมองหาที่พักที่มีคุณภาพ สงบ ใกลสถานที่ทํางาน ไมตองแบกรับ ภาระเรื่องคาใชจายในการ
ซื้อบานและเชาหอง นักลงทุน ที่ตองการซื้อเพื่อลงทุน และกลุมผูปกครองของนักศึกษา ที่ตองการ
ซื้อใหบุตร – หลาน ที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยธุรกิจ
จะลงทุนสรางคอนโดเพื่อใหผูซื้ออาศัยเอง ขายตอ หรือเพื่อใหเชาก็ได
กกกกกกกกภาพรวมของธุรกิจคอนโด บริเวณเขตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรียังมีนอยราย การแขงขันของธุรกิจมีนอย มีเพียงเจาเดียวที่มานําเสนอโครงการไวแตยังไมมี
กําหนดในการสราง ซึ่งคอนโดสวนใหญอยูบริเวณหัวหิน ไกลจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งที่ดินบริเวณ
หลังมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีราคาไมสูงมากนัก จึงไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะลงทุนสราง
คอนโด ที่มีความสะดวกสบาย สงบ สาธารณูปโภคครบครัน รับประกันความปลอดภัย เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับกลุมเปาหมาย
5.2 การแบ่ งส่ วนตลาด และส่ วนแบ่ งทางการตลาด
กกกกกกกกP&P คอนโดมิเนียม ยังไมดําเนินธุรกิจ จึงยังไมปรากฏสวนแบงทางการตลาดที่ชัดเจน
เชนเดียวกับคูแขง ซึ่ง ยังไมไดมีการเปดจองโครงการ เปนเพียงเขามาตั้งสํานักงานบริเวณ ขาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อสรางการรับรูเทานั้น อีกทั้งคูแขงประเภท
อพารทเมนต หอพัก บานเชา มุงสรางอาคารเพียงเพื่อบริการหองเชาใหนักศึกษาเชาอาศัยเทานั้น
ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีของธุรกิจในการเขามาเปนผูนําสวนแบงทางการตลาดธุรกิจคอนโด บริเวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีกลุมเปาหมายคือ บุคคลทั่วไป นักลงทุน
อาจารยและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ตองการซื้อคอนโด
เพื่ออาศัยเอง หรือเพื่อใหเชา หรือขายตอ และกลุมผูปกครองของนักศึกษาที่ตองการซื้อใหบุตร –
หลาน ที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยธุรกิจจะมีการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากคูแขง โดยมุงสรางคอนโดที่สะดวกสบาย มีความสงบ
พื้นที่กวาง ตกแตงอยางมีสไตล สาธารณูปโภคครบครัน รับประกันความปลอดภัย ในราคาที่คุมคา
มากกวาการจายคาเชาทุกเดือน เพื่อเปนการกระตุนความสนใจ ซึ่งมีความเปนไปไดเนื่องจากราคา
วัสดุกอสรางลดลง เปนผลมาจากราคาเหล็กและผลิตภัณฑคอนกรีตลดลง จึงสงผลตอตนทุนที่ลดลง
5.3 แนวโน้ มทางการตลาด
กกกกกกกกศูนยวิจัยกสิกรไทยไดใหความเห็นถึงแนวโนมธุรกิจคอนโดมิเนียมชวงหลังป 2552 วา
เศรษฐกิจชะลอตัวอยางรุนแรง แตตลาดคอนโดมิเนียมสามารถทํายอดขายไดอยางตอเนื่อง ถึงแมวา
ยอดขายใหมลดลงกวาในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งปจจัยที่ทําใหโครงการคอนโดมิเนียมที่เปดตัวใหม
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และสามารถทํายอดขายไดอยางตอเนื่อง ไดแก ผูประกอบการรายใหญ ที่มีความชํานาญในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม และมีเงินลงทุนที่แข็งแกรง ซึ่งผูบริโภคมี
ความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน ของผูประกอบการกลุมนี้
ทําใหเมื่อมีการเปดโครงการใหม
ผูประกอบการกลุมดังกลาวยังคงมีการตอบรับจากผูบริโภคอยางดี
กกกกกกกกการรอชอนซื้อของถูกของนักลงทุน เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพยตกลง จากตัวอยางป
2541-2542 ราคาอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตกไปประมาณ 20-30% ยอมเปน
โอกาสของการซื้ออสังหาริมทรัพยราคาถูกเอาไวขายตอเมื่อราคาขึ้นในยามที่เศรษฐกิจดีในอนาคต
นับเปนโอกาสที่ดีของนักลงทุนและโอกาสดีของผูประกอบการที่จะเริ่มตนเปดโครงการใหม ที่ทํา
ใหตนทุนในการกอสรางถูกลง เปนผลมาจากราคาวัสดุกอสรางถูกลง การ เนนในเรื่องของทําเลเปน
หลัก โดยทําเลดังกลาวอาจจะเปนทําเลที่เปนแหลงชุมชนใหม และยังไมมีโครงการคอนโดมิเนียม
เกิดขึ้นในแถบนั้น แหลงสถานศึกษา เปนตน (วสันต คงจันทร 2552)
5.4 ตลาดเป้าหมาย
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายของ P&P คอนโดมิเนียม คือ บุคคลทั่วไป ซึ่งอาจเปน นักลงทุน
ทั่วไป ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาจารยและเจาหนาที่ ผูปกครอง ที่มีความมั่นคงในหนาที่
การงาน และเปนผูที่มีรายไดปานกลางถึงสูง
5.5 ลักษณะลูกค้ า
1. เกณฑ์ ด้านประชากร กลุมลูกคาของโครงการเปนนักลงทุนทั่วไป ซึ่งอาจเปนประชาชนบริเวณ
มหาวิทยาลัย อาจารย-เจาหนาที่ ผูปกครอง เปนตน
2. เกณฑ์ ด้านภูมิศาสตร์ การจัดตั้งโครงการ เนนบริเวณที่เปนแหลงสถานศึกษาและเปนแหลง
ชุมชนใหม เพื่อใหนักลงทุนไดลงทุนซื้อเพื่อนํามาเก็งกําไร
3. เกณฑ์ ด้านจิตวิทยา ทางโครงการไดชูจุดเดน เรื่อง ความคุมคาของผูลงทุนเปนจุดขาย ทั้ง
ราคา ของสมนาคุณมากมาย เพื่อที่จะสามารถปดโครงการขายอยางรวดเร็ว และสรางชื่อเสียงของ
บริษัทใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกกจาการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม สามารถวิเคราะหลูกคาของ P&P คอนโดมิเนียม ได
วาลูกคาสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมาเปนอาชีพคาขาย รับจาง และขาราชการ
ตามลําดับ มีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,000 – 50,000 บาทตอเดือน , 50,001 – 100,000 บาทตอเดือน
เปนกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงสูง มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ เพื่อนําสินคามาเก็งกําไร
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ตองการมองหาที่พักที่มีคุณภาพ สงบ ใกลสถานที่ทํางาน ไมตองแบกรับ ภาระเรื่องคาใชจายในการ
ซื้อบานและเชาหอง นักลงทุน ที่ตองการซื้อเพื่อลงทุน และกลุมผูปกครองของนักศึกษา ที่ตองการ
ซื้อใหบุตร – หลาน ที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยธุรกิจ
จะลงทุนสรางคอนโดเพื่อใหผูซื้ออาศัยเอง ขายตอ หรือเพื่อใหเชาก็ได
กกกกกกกกภาพรวมของธุรกิจคอนโด บริเวณเขตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรียังมีนอยราย การแขงขันของธุรกิจมีนอย มีเพียงเจาเดียวที่มานําเสนอโครงการไวแตยังไมมี
กําหนดในการสราง ซึ่งคอนโดสวนใหญอยูบริเวณหัวหิน ไกลจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งที่ดินบริเวณ
หลังมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีราคาไมสูงมากนัก จึงไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะลงทุนสราง
คอนโด ที่มีความสะดวกสบาย สงบ สาธารณูปโภคครบครัน รับประกันความปลอดภัย เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับกลุมเปาหมาย
5.6 สภาพการแข่ งขัน
คูแขงขันหลัก คือ ที ทารา คอนโดมิเนียม
คูแขงขันรอง คือ อพารทเมนต
, บานพัก , หอพัก
5.7 การวิเคราะห์ คู่แข่ งขันโดยวิธี Five Forces
1. การแข่ งขันระหว่ างผู้ขายรายเดิมในอุตสาหกรรม
กกกกกกกกผูดําเนินธุรกิจอาคารที่พัก บริเวณเขตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีที่มีกลุมเปาหมาย คือ นักธุรกิจทั่วไป บุคลากรในมหาวิทยาลัย กลุมผูปกครองของนักศึกษา
ที่ตองการซื้อใหบุตร – หลาน เรียนหนังสือ ยังมีการแขงขันต่ํา เนื่องจากมีคูแขงขันหลักรายเดียว คือ
ที ทารา คอนโดมิเนียม ซึ่งยังไมมีการกอสรางอาคาร เพียงแคเขามาจัดตั้งสํานักงานเพื่อสรางการ
รับรูเทานั้น ขอไดเปรียบของคูแขงรายนี้ คือ มีเงินลงทุนสูง และมีประสบการณในการประกอบ
ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอรท และรานอาหาร สวนคูแขง รอง ไดแก บานพักจํานวน
4 ราย หอพัก 1 ราย และอพารทเมนต 1 ราย ไมสงผลกระทบตอธุรกิจมากนัก เนื่องจาก
กลุมเปาหมายมีความแตกตางกัน
กกกกกกกกดังนั้นการที่ธุรกิจจะเขามาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจในรูปคอนโดนั้น ธุรกิจไดให
ความสําคัญในดานของ 1. สรางความคุมคาในดานผลตอบแทนการลงทุน 2. สรางสรางความ
แตกตางในดานที่อยูอาศัย การปรับปรุงคอนโดในดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพตลอดเวลา การพัฒนา
สาธารณูปโภคใหมีความพรอมตอการใชงาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน ทันสมัย เพื่อที่
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด เมื่อลูกคาเกิดทัศนคติที่ดี มีความ
ประทับใจ มองเห็นความแตกตางก็จะทําใหลูกคาสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเองได
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2. ภัยคุกคามทีเ่ กิดจากคู่แข่ งรายใหม่
กกกกกกกกภัยคุกคามที่เกิดจากคูแขงขันรายใหม มาจากผูประกอบการคอนโดรายใหม โครงการ
บานจัดสรร ซึ่งการเขามาของคูแขงขันรายใหมไมงายนัก เพราะตองใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับ
การระมัดระวังการปลอยสินเชื่อของสถาบันทางการเงิน รวมถึงที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเริ่มมีราคาสูงขึ้น ตามความเจริญที่เพิ่มมากขึ้น และทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับความ
ตองการดานที่พักอาศัยของกลุมเปาหมายดวย ประกอบกับถาโครงการคอนโดขายไดหมด คูแขง
รายใหมก็ไมสงผลกระทบตอธุรกิจ ดังนั้นภัยคุกคามที่เกิดจากคูแขงขันรายใหมในขณะนี้จึงอยูใน
ระดับต่ํา
3. ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน
กกกกกกกกสินคาทดแทนของธุรกิจคอนโด ไดแก บานพัก หอพัก อพารทเมนต ซึ่งอาจเปนอีก
ตัวเลือกหนึ่งสําหรับลูกคา แตดวยความแตกตางทางดานกลุมเปาหมาย จึงมีผลกระทบตอธุรกิจนอย
สินคาทดแทนอีกประเภทหนึ่ง คือ บานจัดสรร ที่อาจมีลักษณะเปนบานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส มีพื้นที่
กวางและมีบริเวณรอบๆบาน ลูกคาสามารถออกแบบพื้นที่ใชสอยเองได ไมมีกฎระเบียบ ทําใหผูเชา
มีความรูสึกเปนอิสระ แตโครงการบานจัดสรรจะตองใชพื้นที่ในการกอสรางมาก อาจทําใหที่ตั้ง
บานจัดสรรอยูหางไกลจากสถานที่ทํางานและแหลงชุมชน เสี่ยงตอความไมปลอดภัย อีกทั้งราคา
บานที่สูงกวาคอนโดและถึงแมจะเชา ลูกคาก็ตองแบกภาระเรื่องคาเชาและคาใชจายอื่น ๆ ทุกเดือน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโด ราคาประหยัดกวามาก อีกทั้งลูกคาสามารถเปนเจาของไดและนําหอง
ใหเชาไดในกรณีที่เปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือยายที่อยูใหม และดวยความพรอมของเฟอรนิเจอรและ
สาธารณูปโภคที่ลูกคาสามารถเขาอยูไดทันที่ ทําใหลูกคาไมตองแบกรับภาระคาใชจาย สะดวกใน
การใชชีวิต บรรยากาศสงบ ทําใหลูกคาใชเปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยแบบคอนโด
4. อํานาจการต่ อรองของลูกค้ า
กกกกกกกกความจํากัดดานที่พักประเภทคอนโด ซึ่งสวนใหญอยูบริเวณหัวหิน มีราคาสูงและ
หางไกลจากมหาวิทยาลัย อาจทําใหลูกคาเปลี่ยนใจมองหาที่พักใกล ๆ ที่มีคุณภาพ ดวยราคา
สามารถที่เปนเจาของได และดวยความจํากัดของตัวเลือกดานที่พักในปจจุบัน สงผลใหลูกคามี
ทางเลือกไมมากนัก การตอรองของลูกคามีนอย แตดวยกลุมลูกคาของธุรกิจเปนกลุมที่มีรายไดปาน
กลางถึงสูง และมีระดับการศึกษาสูง ทําใหการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการมีความ
พิถีพิถัน มีความตองการดานขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาและบริการมาก ดังนั้นธุรกิจจะมีการสํารวจความ
ตองการของลูกคา ประชาสัมพันธรายละเอียดของคอนโดใหลูกคาทราบอยางสม่ําเสมอ นําความ
ตองการของลูกคามาพัฒนาสินคาและบริการใหลูกคาพึงพอในสูงสุด
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5.อํานาจการต่ อรองของ Suppliers
กกกกกกกกผูปอนปจจัยการผลิตไมวาจะเปนรานจําหนายเฟอรนิเจอรและอุปกรณเครื่องใชตางๆ
รวมถึงรานจําหนายอุปกรณกอสราง ในหัวหิน ปราณบุรี เพชรบุรี ที่มีจํานวนมาก ทําใหธุรกิจมี
อํานาจที่จะตอรองราคาสูง และไมมีปญหาการขนสง เนื่องจากการคมนาคมสะดวกสามารถ
เดินทางโดยเสนบายพาส ดังนั้นอํานาจการตอรองของ Supplier มีผลกระทบตอธุรกิจนอย

5.8 การเปรียบเทียบคู่แข่ ง
ตารางที่กก3กกการเปรียบเทียบกับคูแขง
การเปรียบเทียบ
ดานผลิตภัณฑ
และ
การบริการ

P&P คอนโดมิเนียม
- ขายหองพัก
- หองขนาด 28 ตารางเมตร
ลักษณะหอง ทันสมัย
สไตล Comtemporary
- อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน
เชน เตียงนอน ตูเสื้อผา โตะ
เครื่องแปง โทรทัศน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําน้ําอุน
- internet lan
- สิ่งอํานวยความสะดวก
ไดแก
ที่จอดรถประมาณ 65 คัน
สวนหยอมเล็กๆ
- key card card ,
กลองวงจรปด, เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย

บ้ านพักคุณเปรม
-บริการหองพักใหเชา
-หองพักขนาด 22 ตร.ม.
-อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน
เชน เตียงนอน ตูเสื้อผา
โตะ-เกาอี้เขียนหนังสือ
เครื่องปรับอากาศ พัดลม
เครื่องทําน้ําอุน
- internet lan
- เครื่องซักผาหยอดเหรียญ
-ไมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เปนมาตรฐานโดยมี
เพียงตะแกรงปองกันความ
ปลอดภัยหลังหอง

บ้ านพักย่าแหวว
- บริการหองพักใหเชา
- หองพักขนาด 22 ตร.ม.
-อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน
เชน เตียงนอน ตูเสื้อผา
โตะ-เกาอี้เขียนหนังสือ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําน้ําอุน
- internet lan
- ไมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย

บ้ านพักสะอาดเอีย่ ม
- บริการหองพักใหเชา
-หองพักขนาด 24 ตร.ม.
-อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน
เชน เตียงนอน-เครื่องนอน
ตูเสื้อผา โตะเครื่องแปง
เครื่องปรับอากาศ พัดลม
โทรทัศน เครื่องทําน้ําอุน
- internet lan
- ไมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย

บ้ านพักคุณหน่ อย
- บริการหองพักใหเชา
- หองพักขนาด 22 ตร.ม.
- อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน
เชน เตียงนอน ตูเสื้อผา
โทรทัศน
เครื่องปรับอากาศ
- internet lan
-ไมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เปนมาตรฐาน
โดยมีเพียงตะแกรงปองกัน
ความปลอดภัยหนาหอง
และหลังหอง
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การเปรียบเทียบ
ดานราคา

P&P คอนโดมิเนียม
บ้ านพักคุณเปรม
มีหลายระดับราคาตามความ เดือนละ 3500
แตกตางแตละชั้น
รายวัน 350 บาทตอคืน
คาไฟยูนิตละ 7 บาท
คาน้ํายูนิตละ 15 บาท

บ้ านพักย่าแหวว
เดือนละ 3500
รายวัน 350 บาทตอคืน
คาไฟยูนิตละ 7 บาท
คาน้ํายูนิตละ 15 บาท

บ้ านพักสะอาดเอีย่ ม
เดือนละ 4000
รายวัน 350 บาทตอคืน
คาไฟยูนิตละ 7 บาท
คาน้ํายูนิตละ 15 บาท

บ้ านพักคุณหน่ อย
เดือนละ 2500
ไมมีบริการรายวัน
คาไฟยูนิตละ 7 บาท
คาน้ํายูนิตละ 12 บาท

185 ม.5 ต.สามพระยา
บริเวณขางมหาวิทยาลัย
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ดานการสงเสริมการ 1.เนนการขายตรง โดยการ
จําหนาย
ขายผานพนักงานขายที่
สํานักงานขายโครงการ
2. มีการออกบูทตาม
หางสรรพสินคาที่ใกลสถาน
ที่ตั้งโครงการ
3. มีการออกบูท ตาม
มหกรรมที่สําคัญ เชน งาน
มหกรรมบานและคอนโด
4. ติดตั้งปายโฆษณา
โครงการบริเวณเริ่มตนเสน
บายพาส

บริเวณขางมหาวิทยาลัย

บริเวณขางมหาวิทยาลัย

บริเวณขางมหาวิทยาลัย

ดานสถานที่ตั้ง

-

-

-
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การเปรียบเทียบ
ดานผลิตภัณฑ
และ
การบริการ

ดานราคา

ดานสถานที่ตั้ง
ดานการสงเสริม
การจําหนาย

P&P คอนมิเนียม
- ขายหองพัก
- หองขนาด 28 ตารางเมตร
ลักษณะหอง สไตล Comtemporary
- อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน เชน เตียงนอน
ตูเสื้อผา โตะเครื่องแปง โทรทัศน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําน้ําอุน
- internet lan
- สิ่งอํานวยความสะดวก
ไดแก ทีบ่ ริการที่จอดรถ
สวนหยอมเล็กๆ
- key card card ,
กลองวงจรปด, เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
หองละ 490,000 บาท
หองละ 505,000 บาท
หองละ 520,000 บาท
หองละ 535,000 บาท
หองละ 550,000 บาท
หองละ 565,000 บาท
หองละ 580,000 บาท
หองละ 595,000 บาท
หองละ 610,000 บาท
หองละ 625,000 บาท
185 ม.5 ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
1.เนนการขายตรง โดยการขายผาน
พนักงานขายที่สํานักงานขายโครงการ
2. มีการออกบูทตามหางสรรพสินคาที่
ใกลสถานที่ตั้งโครงการ
3. มีการออกบูท ตามมหกรรมที่สําคัญ
เชน งานมหกรรมบานและคอนโด
4. ติดตั้งปายโฆษณาโครงการบริเวณ
เริ่มตนเสนบายพาส

หอพักภายในมหาวิทยาลัย
-หอพักบริการหองพักใหเชา
- ขนาดหองมาตรฐาน
-อุปกรณเครื่องใชพื้นฐาน เชน
เตียงนอน ตูเสื้อผา
โตะ- เกาอี้เขียนหนังสือ
-บริการเสริม ไดแก อินเทอรเน็ต
-สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก
รานสะดวกซื้อ ที่มีเวลาเปดปดแน
นอน รานซักรีด รานเสริมสวย
- มีระบบรักษาความปลอดภัย
ดวยเวลาที่เปดปดแนนอน
กลองวงจรปด

เทอมละ 3,600 บาท ตอคน

หอพักอยูภายในมหาวิทยาลัย
-
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5.9 การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT Analysis
ตารางที่กก4กกการวิเคราะหปจจัยภายใน
ปัจจัยการพิจารณา
ดานการบริหารจัดการ

จุดแข็ง
1. มีผูสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งเปนเครือ
ญาติที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญการ
ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งสามารถให
คําปรึกษาดานธุรกิจได
2. การบริหารจัดการที่เปนระบบ ทําให
สามารถบริหารรายรับ รายจายของ
กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนโครงการขนาดเล็ก เพื่อชีวิตที่มี
คุณภาพและมีความเสี่ยงต่ําในการขาย
สินคาไมหมด

จุดอ่อน
1. การสั่งสมประสบการณธุรกิจ
คอนโดของผูประกอบการยังนอย
2. ชื่อเสียงของบริษัทยังไมเปนที่
รูจัก

ดานการตลาด

1. ผลิตภัณฑ คือ คอนโด มีความดึงดูด
ตอการลงทุน ดวยศักยภาพของทําเลที่
อยูใกลสถานศึกษา ที่มีแนวโนม
เจริญเติบโตในอนาคตและใกลสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ชะอําและ
หัวหิน
2. เปนคอนโดราคาถูกสวนกระแส
ภาวะเศรษฐกิจ สําหรับนักลงทุนที่
ตองการเก็งกําไรในอนาคต
3. แบบคอนโดสไตล Contemporary
ตกแตงดวยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความ
คุมคาของลูกคาเปนจุดขาย
4.โปรโมชั่นกระตุกตอมความสนใจทีมี
ความหลากหลาย เชน
- จองโครงการระหวางกอสราง
รับสิทธิพิเศษ
- ฟรีคาสวนกลาง 1 ป
- โทรทัศน 1 เครื่อง

1.การกระจายขอมูลขาวสาร ของ
โครงการใหแกลูกคา ยังมีปริมาณ
นอยและจํากัดอยูแตในเขตพื้นที่
2.การสรางความรับรูของโครงการ
ดานที่อยูอาศัยประเภทคอนโดของ
ธุรกิจ ที่มีระยะเวลาสั้นเมื่อเทียบ
กับคูแขง คือ ที ทารา ที่มีการ
ปูพื้นฐานยาวนานกวา
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ดานการบริการ

ดานการเงิน

1.ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
ที่มีความพรั่งพรอมและสะดวกสบาย
2.ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มี
มาตรฐาน ไดแก เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ระบบคียการด และกลอง
วงจรปดทุกชั้น
3. มีบริการที่จอดรถ
1. มีการระดมเงินทุนจากหลายแหง
2. แหลงเงินทุนของธุรกิจ มาจาก 2
สวนไดแก
- สวนที่ 1 จากหุนสวน
- สวนที่ 2 กูธนาคาร

-

1. พื้นที่กอสราง ไมใชที่ดิน
สวนตัว สงผลตอตนทุนที่สูงขึ้น
2.เปนผูประกอบการรายใหม
อาจจะไมไดรับสิทธิพิเศษจาก
ธนาคารทางดานการเงิน

ตารางที่กก5กกการวิเคราะหปจจัยภายนอก
ปัจจัยการพิจารณา
ตลาดและกลุมลูกคา
เปาหมาย

โอกาส
1. นักลงทุนสวนใหญมองวา ทําเลที่ติด
กับสถานศึกษา มีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทน ไมวาจะเปนขายตอหรือ
ใหเชา
2. ตลาดคอนโดยังเปนที่สนใจของกลุม
นักลงทุน
สถานการณการแขงขัน 1. การแขงขันของธุรกิจยังไมสูง
เนื่องจาก คูแขงขันหลักมีเพียงรายเดียว
และยังไมมีโครงการกอสราง
2. คูแขงรองมีเพียง 4 ราย ไมสงผล
กระทบตอธุรกิจมาก เพราะ
กลุมเปาหมายแตกตางกัน
สังคม

1. การเปลี่ยนแปลงดานประชากร มีการ
กระจายสูภูมิภาค ทั้งในดานการศึกษา
และการทํางาน

อุปสรรค
1. จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาจ
ทําใหลูกคาชะลอการตัดสินใจซื้อ

1. คูแขงหลัก คือ ที ทารา ไดจัดตั้ง
สํานักงานเพื่อสรางการรับรู มา
กอน ทําใหชื่อเสียงเปนที่รูจัก
มากกวา

-
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เทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
สงเสริมโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน อุปกรณตกแตงที่
ทันสมัย เทคโนโลยีที่ชวยประหยัดน้ํา
ประหยัดไฟ เปนตน
2.เทคโนโลยีที่ทันสมัยชวยสงเสริม
มาตรฐานของคอนโดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เชน การเก็บรักษาระบบขอมูลลูกคา
ระบบการรักษาความปลอดภัย
3.ความทันสมัยของเทคโนโลยี เชน
Internet ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายได
สะดวกมากยิ่งขึ้น
สภาพเศรษฐกิจ
1. ราคาวัสดุกอสรางลดลงเปนผลมา
จากราคาเหล็กและผลิตภัณฑคอนกรีต
ที่ลดลง
2. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เชน
มาตรการภาษีเพื่อดูแลตลาด
อสังหาริมทรัพย
3. นโยบายการตออายุการลดภาษีและ
คาธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย และสวน
หักลดหยอนภาษีสําหรับเงินตนและ
ดอกเบี้ยผอนชําระสินเชื่อที่อยูอาศัย ที่มี
สวนชวยผลักดันธุรกิจอสังหาริมทรัพย
กฎ,ระเบียบ ,ขอบังคับ, 1.ไดรับการอนุญาตกอสราง จากสํานัก
นโยบายทางการศึกษา เขตงานเขตพื้นที่ ตําบลสามพระยา
2.ไมมีปญหาในการขออนุญาตติดตั้ง
มิเตอรไฟฟา
3. นโยบายของรัฐ เชน สํานักนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กําหนดใหจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ทําใหมาตรฐานที่อยูอาศัย
ของธุรกิจสูงขึ้น สรางความมั่นใจใหกับ
ลูกคา

1.การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช สงผลตอตนทุนคาใชจายมาก
ขึ้น

1. การระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ
ของสถาบันทางการเงิน
2. ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น สงผล
ตอการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต
และการขนสงวัสดุกอสราง
3. ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น
อาจสงผลกระทบตออํานาจซื้อที่
อยูอาศัยของผูบริโภคและการ
ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยที่ชะลอลง

1. การดําเนินการขออนุญาตตางๆ
สงผลตอคาใชจายการดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้น
2. นโยบายทางมหาวิทยาลัยถา
หากมีการปดประตูขาง

บทที่ 6
แผนบริหารการจัดการ
6.1 ข้ อมูลธุรกิจ
ชื่อกิจการ
ทีอ่ ยู่/ทีต่ ้งั กิจการ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

P&P คอนโดมิเนียม
185 หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
บริษัทจํากัด
28 ลานบาท

6.2 รายนามผู้บริหารกิจการ
ตารางที่กก6กกรายนามผูบริหารกิจการ
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ-นามสกุล
นายยศธนา
พิมพสวัสดิ์
นางสาวถวัลยา อวมพรม
นางสาวปาริชาต บุญมี

ตําแหน่ ง
ผูบริหาร
ผูจัดการฝายตลาดและการขาย
ผูจัดการฝายฝายบัญชีและการเงิน

6.3 ประวัติของผู้บริหาร
นายยศธนา พิมพสวัสดิ์ อายุ 22 ป
การศึกษา
กกกกกกกกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนตคาเบรียล ป พ.ศ. 2549
กกกกกกกกระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2552
ประสบการณ์ ทาํ งาน
กกกกกกกกป พ.ศ.2552 บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด ตําแหนง ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวถวัลยา อวมพรม อายุ 22 ป
การศึกษา
กกกกกกกกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสภาราชินี ป พ.ศ. 2549
กกกกกกกกระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2552
ประสบการณ์ ทาํ งาน
กกกกกกกกป พ.ศ. 2552 บริษัท พรประสานคาไม จํากัด ตําแหนง ฝายการตลาด
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นางสาวปาริชาต บุญมี อายุ 22 ป
การศึกษา
กกกกกกกกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสภาราชินี ป พ.ศ. 2549
กกกกกกกกระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาหอการคาไทย ป พ.ศ. 2552
ประสบการณ์ ทาํ งาน
กกกกกกกกป พ.ศ. 2552 บริษัท ลายันธารา จํากัด ตําแหนง ฝายบัญชีและการเงิน
6.4 แผนผังองค์ กร

ผูบริหาร

ฝายการตลาดและการขาย

พนักงานการตลาด

พนักงานขาย

ฝายบัญชีและการเงิน

พนักงานบัญชี

แผนผังที่กก1กกแผนผังองคกร
6.5 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
ตําแหนง
พนักงานการตลาด
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตอประสานงานดานการตลาดกับแผนกอื่นๆและลูกคา
2. ออกบูทเพื่อประชาสัมพันธบริษัทและโครงการ
3. จัดทําขาวประชาสัมพันธบริษัท
4. รวมวางแผนทางการตลาด
การศึกษา/คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่
เกี่ยวของ
เพศ ชาย/หญิง อายุ ไมเกิน 35 ป
สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสํานักงานไดดี
มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธดี
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อัตราเงินเดือน
ตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบ

10,000 บาท
พนักงานขาย
1. ดูแลสวนการขาย
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับคอนโดแกลูกคา
3.
คอยบริการความสะดวกสบายใหแกลูกคาที่เขาดูโครงการ
การศึกษา/คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่
เกี่ยวของ
สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสํานักงานไดดี
มีความสามารถในการจูงใจลูกคา มนุษยสัมพันธ ยิ้มแยม แจมใส
พูดจาดี สุภาพเรียบรอย ใจรักในงานบริการ
อัตราเงินเดือน
10,000 บาท
ตําแหนง
พนักงานบัญชี
หนาที่ความรับผิดชอบ จัดทําบัญชีของบริษัท
การศึกษา/คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป
เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ป
สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft office ไดเปนอยางดี
มีความละเอียด รอบคอบ อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
อัตราเงินเดือน
10,000 บาท

6.6 แผนงานด้ านบุคลากรและค่ าใช้ จ่ายบุคลากรของธุรกิจ
ตารางที่กก7กกแผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ
ลําดับ

ฝ่ ายงาน

1
2

บริหาร
การตลาดและการขาย

ตําแหน่ งงาน

ผูบริหาร P&P คอนโดมิเนียม
ผูจัดการฝายการตลาดและการ
ขาย
3
บัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
4
การตลาดและการขาย พนักงานขาย
5
การตลาดและการขาย พนักงานการตลาด
6
บัญชีและการเงิน
พนักงานบัญชี
รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน

จํานว
น
1
1

อัตรา
เงินเดือน
25,000
15,000

รวมเงินเดือน
ต่ อปี
300,000
180,000

1
1
1
1
6

15,000
10,000
10,000
10,000
85,000

180,000
120,000
120,000
120,000
1,020,000
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6.7 วิสัยทัศน์
“P&P คอนโดมิเนียม ที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ สาธารณูปโภคครบครัน รับประกันความปลอดภัย
ทางเลือกใหมดวยผลตอบแทนที่คุมคา”
6.8 พันธกิจ
1. สรางความมั่นใจใหแกลูกคาในดานผลตอบแทนการลงทุน
2. พัฒนาคอนโดใหมีคุณภาพและสรางสรรคดวยการนําเทคโนโลยีมาชวยในการประหยัดน้ํา ไฟ
3. สรางสาธารณูปโภคที่มีความพรอมตอการใชงาน
4. ใหความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
6.9 เป้าหมายของธุรกิจ
เป้าหมายระยะสั้ น
กกกกกกกก1.เปนผูนําตลาดคอนโดบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก2.จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ตรงใจลูกคาเพื่อชวยใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
กกกกกกกก3.สามารถขายหองพักจํานวน 65 หองไดหมด
กกกกกกกก4. มุงการประชาสัมพันธชื่อเสียงของบริษัทใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายระยะกลาง
กกกกกกกก1. บริษัทสามารถชําระคืนเงินทุนได
กกกกกกกก2. สรางความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของบริษัทใหเกิดขึ้นกับลูกคา
กกกกกกกก3. พัฒนาศักยภาพของคอนโดใหมีมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายระยะยาว
กกกกกกกก1. แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อระดมเงินทุน และเสริมสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับ
และกลาวขวัญถึง
กกกกกกกก2.เปดโครงการใหม โดยมุงเนนทําเลที่เปนแหลงชุมชนใหม และยังไมมีโครงการ
คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในแถบนั้น
6.10 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
กกกกกกกก1.มีผูสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งเปนเครือญาติที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญการทําธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย สามารถชวยเหลือและใหปรึกษาดานธุรกิจรวมถึงดานเงินทุน
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กกกกกกกก2.ศักยภาพของสถานที่ตั้งคอนโด ที่ใกลแหลงสถานศึกษาที่มีแนวโนมการเจริญเติบโต
ในอนาคต ประกอบกับใกลแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ คือ ชะอําและหัวหิน
กกกกกกกก3. ที่ดินยังมีราคาไมสูงนัก
กกกกกกกก4.ไมมีคูแขงและยังเปนผูสรางที่อยูอาศัยคอนโดรายแรกในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกก5.ผลจากเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหราคาวัสดุกอสราง แรงงาน มีราคาปรับตัวลง สงผลให
ตนทุนกอสรางลดลง
กกกกกกกก6.มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีสวนชวยสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ไดแก มาตรการภาษี นโยบายการตออายุการลดภาษี และคาธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย และสวน
หักลดหยอนภาษีสําหรับเงินตนและดอกเบี้ยผอนชําระสินเชื่อที่อยูอาศัย และการแขงขันในธุรกิจ
สินเชื่อที่อยูอาศัยระหวางสถาบันทางการเงิน จะชวยสรางอํานาจการซื้อที่อยูอาศัยของลูกคาเพิ่มขึ้น
6.11 แผนดําเนินการอืน่ ๆของธุรกิจ
กกกกกกกกธุรกิจจะมีการปรับปรุงการดําเนินการของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต

บทที่ 7
แผนการตลาด
7.1 เป้าหมายทางการตลาด
กกกกกกกก1. สามารถจําหนายคอนโดจํานวน 65 หอง ไดหมดภายในเวลา 1 ป
กกกกกกกก2. มีกําไรขั้นตนไมต่ํากวา 30 %
กกกกกกกก3. ชื่อเสียงของบริษัทเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
7.2 การกําหนดลูกค้ าเป้าหมาย
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายของ P&P คอนโดมิเนียม คือ บุคคลทั่วไป ซึ่งอาจเปน นักลงทุน
ทั่วไปประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาจารยและเจาหนาที่ ผูปกครอง ที่มีความมั่นคงในหนาที่
การงาน และเปนผูที่มีรายไดปานกลางถึงสูง
7.3 กลยุทธ์ ทางการตลาด
กกกกกกกกกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ : จุดเดนของโครงการ คือ มุงเนนความคุมคาของลูกคาเปนจุด
ขาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกก1. รูปแบบคอนโดสไตล Contemporary ตกแตงดวยวัสดุที่มีคุณภาพ
กกกกกกกก2. อาคารเปนแบบ Green Building สามารถประหยัดพลังงาน ชวยประหยัดคาใชจาย คา
ไฟ คาน้ําใหกับลูกคาได นอกจากนี้ยังเปนการชวยลดภาวะโลกรอนอีกดวย
กกกกกกกก3. ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการที่มีความพรั่งพรอมและสะดวกสบาย
กกกกกกกก4. มีสวนหยอม สําหรับการพักผอนหยอนใจของลูกคา
กกกกกกกก7.3.1 กลยุทธ์ ด้านบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. เนนความสําคัญของการบริการทั้งกอนและหลังการขาย
กกกกกกกกกกกกกกกก2. การบริหารอาคารชุดที่มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ เพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัย
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กกกกกกกก7.3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
กกกกกกกกกกกกกกกกการพิจารณาการตั้งราคาขายของโครงการจะเปรียบเทียบจากโครงการบาน
จัดสรรในละแวกดังกลาว โดยราคาหองจะไมสูงกวาบานจัดสรร
กกกกกกกก7.3.3กลยุทธ์ ทางด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กกกกกกกกกกกกกกกก1.โครงการมีการจัดตั้งปายโฆษณาเพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายไดเยี่ยมชม
โครงการ โดยเนนการขายตรง โดยการขายผานพนักงานขายที่สํานักงานขายโครงการ ซึ่งลูกคาจะ
ไดรับขอมูลและเงื่อนไขในการซื้อคอนโดจากพนักงานโดยตรง
กกกกกกกกกกกกกกกก2. มีการออกบูทตามหางสรรพสินคาที่ใกลสถานที่ตั้งโครงการ
เชน หัวหินมารเก็ตวิลเลจ
กกกกกกกกกกกกกกกก3. มีการออกบูทตามมหกรรมที่สําคัญ เชน งานมหกรรมบานและคอนโด
กกกกกกกกกกกกกกกก4. ติดตั้งปายโฆษณาโครงการบริเวณเริ่มตนเสนบายพาส
กกกกกกกก7.3.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
กกกกกกกกกกกกกกกก1. จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อชวยใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น เชน
จองโครงการะหวางกอสราง ไดรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณ ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก- ฟรีคาสวนกลาง 1 ป
กกกกกกกกกกกกกกกก- โทรทัศนPanasonic จอแบน 29 นิ้ว 1 เครื่อง
กกกกกกกก - สวนลดตอตารางเมตร
กกกกกกกกกกกกกกกก2. มีการโฆษณา 2 ชวง ไดแก กอนชวงเปดตัวโครงการและปดโครงการ
เพื่อ เปนการ Promote คอนโดและชื่อเสียงของบริษัท ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก- ติดปายโฆษณาบริเวณที่ตั้งโครงการ, หัวหิน, เพชรบุรี, เสนบายพาส
กกกกกกกกกกกกกกกก- แจกใบปลิวที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หัวหิน และตามการออกบูทตางๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก- โฆษณาทางคลื่นวิทยุชุมชน
กกกกกกกกกกกกกกกก- โฆษณาผานนิตยสาร ไดแก บานพรอมอยู ตลาดบาน
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7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด
กิจกรรม จัดทําป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โดยติดไว้ ยงั จุดทีส่ ํ าคัญ
ระยะเวลา
2 สัปดาห
งบประมาณ 20,000 บาท
ผลที่ไดรับ
ไดสรางการรับรูใหแกประชาชนที่สัญจรไปมา
กิจกรรม จัดทําใบปลิวโฆษณาคอนโดและบริษัทตามงานทีอ่ อกบูท สถานทีต่ ่ างๆในหัวหิน
เพชรบุรี ปราณบุรี
ระยะเวลา
2 สัปดาห
งบประมาณ 2,000 บาท
ผลที่ไดรับ
ประชาชนรับทราบขอมูลและรูจักโครงการมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม จัดทําโฆษณาผ่ านคลืน่ วิทยุชุมชนได้ แก่ หัวหิน เพชรบุรี ปราณบุรี
ระยะเวลา
2 สัปดาห
งบประมาณ 10,000บาท
ผลที่ไดรับ
ประชาชนรับทราบขอมูลและรูจักโครงการมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลที่ไดรับ

ออกบูทแสดงสิ นค้ า เช่ น งานมหกรรมบ้ านและคอนโดบ้ านและคอนโด , ห้ าง
สรรพสนค้ า เช่ นหัวหินมาร์ เก็ตวิลเลจ
3 สัปดาห
30,000 บาท
ประชาชนใหความสนใจและเขามาสอบถามขอมูล

กิจกรรม กิจกรรมส่ งเสริมการขายตรงทีส่ ํ านักงานขายโครงการ
ระยะเวลา
3 เดือน
งบประมาณ 20,000 บาท
ผลที่ไดรับ
สามารถชวยกระตุนลูกคาใหตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น

บทที่ 8
แผนบริการ
8.1 สถานประกอบการในการบริการ
กกกกกกกกสถานที่ตั้ง P&P คอนโดมิเนียม เลขที่ 185 หมู 5 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 76120 โทร 081-892-1574 , 087-014-1101 e-mail jumanjee_999@hotmai.com
แผนทีต่ ้งั สถานประกอบการ

แผนผังที่กก2กกแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
29

30
8.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือในการบริการ
ตารางที่กก8กกวัสดุสํานักงาน
ลําดับ
รายการ

จํานวน

ราคาทุน
(บาท)
15,000
3,550
3,850
2,300
3,500
950
14,000
9,500

1. ชุดเวิรคสเตชั่น ICT-01 โตะทํางานพรอมเกาอี้ 3 ที่นั่ง
1 ชุด
2. ชุดโตะทํางานทรงแอล 3 ชิ้น
1 ชุด
3. เกาอี้สํานักงาน
4 ตัว
4. ชั้นวางของ/ชั้นวางเอกสาร
1 ชิ้น
5. แฟกซ/เครื่องโทรสาร
1 เครื่อง
6. โทรศัพท
1 เครื่อง
7. เครื่องคอมพิวเตอร
1 เครื่อง
8. ชุดรับแขก
1 ชุด
ตารางที่กก9กกวัสดุทางตรง
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคาทุน (บาท)
1. ที่ดิน
270 ตารางวา
540,000
2. คาพัฒนาโครงการ
1,659,840
3. อาคาร(คากอสราง+คาออกแบบ)
65 หอง
20,400,000
4. คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณหองพัก
65 หอง
1,803,750
5. คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
1ชุด
52,000
6. ระบบ Lan
100,000
8.3 ข้ อมูลการบริการ
ความสามารถในการบริการสูงสุด
65
หนวย
อัตราประมาณการใหบริการ
65
หนวย
เปาหมายการใหบริการ
65
หนวย
เวลาที่ใชในการบริการตอรอบการบริการ
2
รอบเวลาตอวัน
เวลาการบริการตอวัน สํานักงานขายเปดดําเนินงานตั้งแต 09.00 น. - 12.00 น.
และ 13.00 น. – 17.30 น.
จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการงานขาย
1
คน
อัตราคาแรงงานพนักงานขาย
9,500-12,000 บาท
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8.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ /สิ นค้ า ทีใ่ ช้ ในการบริการ
ลักษณะโครงการ
กกกกกกกกอาคารที่พักอาศัยสูง 5 ชั้น 65 หอง หองขนาด 28 ตารางเมตร สามารถจัดสรรพื้นที่ไดทั้ง
หองนอน หองครัว สวนรับประทานอาหาร สวนทํางาน หองน้ํา และระเบียง ตกแตงสไตล
Contemporary
รายละเอียดโครงการ
กกกกกกกก- อาคารเปน Green Building ชวยประหยัดพลังงาน
กกกกกกกก- ชั้น 1-5 เปนหองพักอาศัย ชั้นละ 13 หอง รวม 65 หอง
กกกกกกกก- ลิฟทโดยสาร 1 ตัว
กกกกกกกก- บริเวณรอบๆอาคารมีที่จอดรถ
กกกกกกกก- มีสวนหยอมสําหรับพักผอนและออกกําลังกาย
กกกกกกกก- ระบบอํานวยความสะดวกสวนกลางสวนกลาง แล ะระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
ปองกันอัคคีภัย ดังนี้
ระบบ Key-Card เพื่อความเปนสวนตัวของผูพักอาศัย
ระบบกลองวงจรปด CCTV ทางเขาหลักคอนโด
ระบบแสงสวางฉุกเฉิน บริเวณทางเดินรวมและบันไดหนีไฟ
หนวยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบแจงเพลิงไหม และตูดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี ประจําทุกชั้น
ระบบโครงสรางอาคาร
กกกกกกกกโครงสรางคอนกรีตใชระบบชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปรับน้ําหนัก ( Pre-cast Load
Bearing Wall) พื้นชั้นทั่วไป ชั้นดาดฟาเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่ใชระบบพื้นสําเร็จรูป รับ
น้ําหนัก บันไดหลักและบันไดหนีไฟเปนระบบหลอสําเร็จรูปผิวซีเมนตขัดมัน
ตารางที่กก10กกรายการวัสดุมาตรฐาน
ประเภทงาน
งานพืน้
- หองพัก/ทางเดิน/ระเบียง
- หองน้ํา

รายการวัสดุ
ปูกระเบื้องเซรามิค 12x12
ปูกระเบื้องเซรามิค 8x8 กันลื่น
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งานผนัง
- ผนังทั่วไป ภายในหอง
- ระหวางหอง
- ผนังภายนอกทั่วไป
- ผนังหองน้ํา
- บัวเชิงผนัง
- สีภายใน,ภายนอก
งานฝ้ าเพดาน
- ภายในทั่วไป,หองน้ํา
- ฝาระเบียง
ประตู-หน้ าต่ าง
- บานหนาตาง
- บานประตูระเบียงภายนอก
- กระจกประตู-หนาตาง
- วงกบประตูทั่วไป,วงกบประตู
หองน้ํา
สุ ขภัณฑ์
งานระบบภายในห้ องพัก

ระบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก หนา 10 ซม.
ระบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก หนา 12 ซม.
ระบบผนังสําเร็จรูป รับน้ําหนัก หนา 10 ซม.
พรอมบัวรอบหนาตาง
ระบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก หนา 10 ซม.
พรอมปูกระเบื้อง ขนาด 8x8 ลวดลาย
บัวสําเร็จรูป PVC
ระบบผนังสําเร็จรูปรับน้ําหนัก หนา 10 ซม.
ยิปซั่มบอรด ชนิดขอบลาดหนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบ ทาสี โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี
ทองพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก แตงเรียบ ทาสี

อลูมิเนียม สีธรรมชาติ
อลูมิเนียม สีธรรมชาติ
กระจกเขียวตัดแสง หนา 5 มิลลิเมตร
ไมเนื้อแข็งขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ผิวขัดเรียบ
พรอมทาสีน้ํามัน
COTTO
ระบบโทรศัพท,ระบบโทรทัศน,ระบบ
เครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟา เดินรอยทอฝงในผนัง และเดิน
งานไฟฟ้า
สายไฟภายในทอเหนือฝาเพดาน
- ปลั๊กและสวิทซ,ตู Load Center Bticino
งานสุ ขาภิบาล
-ระบบทอน้ําดี,ระบบทอน้ําทิ้ง ทอ PVC ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัท
ทอน้ําไทย
เดินทอแนบคานพรอมทํา Soil Treatment อัด
ระบบกําจัดปลวก
สารเคมีลงดิน
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8.5ขั้นตอนการผลิต/บริการ
1.สํ ารวจตลาดและอาคารคู่แข่ ง กอนเริ่มโครงการธุรกิจจะมีการสํารวจขนาดของตลาด ความ
ตองการของลูกคา รวมถึงสํารวจรายละเอียดผลิตภัณฑและบริการของคูแขง จํานวนคูแขง ความ
รุนแรงในการแขง เพื่อที่จะไดนําขอมูลมากําหนดเปนผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคา
และกลยุทธในกรแขงขัน
2.ศึกษาศักยภาพทีด่ ิน รู ปแบบทางกายภาพและสภาพแวดล้ อม ศักยภาพของทางกายภาพของที่ดิน
บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชวยประหยัดคาใชจายในการพัฒนา
ที่ดิน มีโครงสรางสาธารณูปโภค การกอสรางสะดวก เพราะอยูติดถนนใหญ เสนทางจากกรุงเทพฯ
มุงสูภาคใต และใกลแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ คือ ชะอําและหัวหิน
3.กําหนดโครงการ เปนกําหนดโครงรางของอาคารอยางคราวๆ ถึงลักษณะของโครงการโดยนํา
ขอมูลทางการตลาดมาเปนสวนกําหนดเพื่อใหสินคาสอดคลองกับความตองการของลูกคา
4.คัดเลือกผู้ออกแบบ โครงการจะมีการคัดเลือกผูออกแบบและการกอสราง ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพในการทํางาน มีการรวมกับผูออกแบบในการเสนอแนวคิดในการออกแบบ พรอมกับหา
แนวทางสรางความแตกตางและเพิ่มคุณคาของตัวอาคาร เพื่อใหเกิดความคุมคากับลูกคามากที่สุด
5.ควบควบคุมการออกแบบ และการใชวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับโครงการพรอมกับการพัฒนา
แบบกอสรางที่รัดกุม เพื่อเปนการควบคุมคากอสราง
6.ประสานงานเพือ่ ออกใบอนุญาตต่ างๆ เชน การขออนุญาตกอสราง
7.กระบวนการสร้ าง ในระหวางขั้นตอนกอสรางโดยผูรับเหมากอสราง โครงการจะจัดทําสํานักงาน
ขายบริเวณที่สราง เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคา ขั้นตอนการกอสรางดังนี้
กกกกกกกก1. งานถมดิน เปนการปรับระดับดินใหมีความเหมาะสม โดยการถมแบบอัดจะไดดินที่
อัดแนน มีการทรุดตัวนอย
กกกกกกกก2. งานวางผัง เปนการกําหนดตําแหนงของสิ่งกอสรางวาจะอยู ซาย ขวา หนา หลัง โดย
ยึดตามแบบกอสรางเพื่อใหชางหรือวิศวกรทํางานไปตามแบบ และหลักการกอสราง
กกกกกกกก 3. งานฐานราก เปนสวนสําคัญที่สุดของอาคาร ทําหนาที่รับน้ําหนักของโครงสราง
ทั้งหมด แลวถายลงเข็ม
กกกกกกกก4. งานตอกเข็ม สําหรับรับน้ําหนักของโครงสรางอาคารโดยการถายน้ําหนักของอาคาร
ลงสูดิน
กกกกกกกก5. คานคอดิน เปนคานที่อยูสวนลางสุดของอาคาร
กกกกกกกก6. กอสรางเสา เสาเปนองคอาคารในแนวดิ่งทําหนาที่รับน้ําหนักจากหลังคา ผนัง พื้น
คาน และถายสูฐานราก
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กกกกกกกก7. กอสราง คาน คานเปนโครงสรางทําหนาที่รับน้ําหนักของพื้น ผนัง แลวจะถาย
น้ําหนักไปยังที่รองรับไดแก เสา อีกทอดหนึ่ง
กกกกกกกก8. กอสรางบันได บันไดเปนโครงสรางในแนวดิ่ง สําหรับเดินทางเคลื่อนยายระหวาง
ชั้นตอชั้น บันไดมีหลายลักษณะดวยกัน แตในการกอสรางแบบหลอบันได เปนขั้นตอนการกอสราง
ที่สําคัญ เพราะมีความประณีตมากกวาแบบหลอโครงสรางทั่วไป มิฉะนั้นลูกตั้งลูกนอนจะไมได
ขนาด การใชงานไมสะดวก
กกกกกกกก9. กอสรางพื้นชั้นลาง-บน พื้นเปนโครงสรางที่ทําหนาที่รับน้ําหนักโดยตรง แลวคอย
ถายน้ําหนักลงสูคาน เสา ฐานราก ตามลําดับ ในการกอสรางอาจใชเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ธรรมดา หรือใชพื้นสําเร็จรูป
กกกกกกกก10. งานมุงหลังคา สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการมุงหลังคา ไดแก 1. ทิศทางลม 2. ความลาด
ชันของหลังคา 3. ระยะซอนทับของวัสดุมุง
กกกกกกกก11. งานระบบทอ ระบบทอจายน้ํา เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประกอบดวย ทอจาย
น้ํา เครื่องสูบน้ํา ถังสูง อางเก็บน้ํา และอุปกรณตาง ๆ อีกหลายชนิด
กกกกกกกก12. งานกอกําแพง เปนการกอสรางที่ใชเปนแผนยิปซั่มบอรดในการกอกําแพงเพราะมี
น้ําหนักเบา ประหยัด และติดตั้งไดรวดเร็ว
กกกกกกกก13. ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง วงกบประตูหนาตาง เปนสวนที่เชื่อมตอระหวางผนัง
ของอาคารกับบานประตูหนาตาง เปนสวนที่ยึดเหนี่ยวผนังกับบานประตู หนาตาง ใหอยูดวยกัน
อยางมั่นคงแข็งแรง และทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก14. งานฉาบผนัง งานฉาบปูนผนังวัสดุกอทั้งหมด ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน
ฉาบปูนโครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก เชน เสา คาน และทองพื้นในสวนที่มองเห็นดวยตาทั้งหมด
ยกเวนฝาเพดานสวนที่เปนคอนกรีตสําเร็จรูป และงานคอนกรีตเปลือย
กกกกกกกก15.กงานปูวัสดุพื้น การปูพื้นเปนงานที่มีลักษณะกึ่งงานตกแตงกึ่งงานกอสราง
เปน
สวนประกอบที่โดดเดนสวนหนึ่งของตัวอาคาร ตองคํานึงถึงความสวยงาม อายุการใชงานที่นาน
และความปลอกภัย
กกกกกกกก16. ติดตั้งบานประตู-หนาตาง เปนการนําเอาประตูและหนาตางมาติดเขากับสวนที่เวน
ไวจากการกอกําแพง
กกกกกกกก17. งานระบบไฟฟา การเดินผานทอซึ่งฝงในผนังอาคารหรือที่เรียกวา เดินรอยสายผาน
ทอ จะไดงานที่เรียบรอยและไมสามารถมองไมเห็นไดจากภายนอก เพราะทอสายไฟจะฝงอยูใน
ผนัง
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กกกกกกกก18.กงานเพดาน ชวยปดกั้นการเดินทอ และสายไฟตางๆ ดานบนเอาไว ปองกันฝุนตาม
รองหลังคาที่อาจหลุดรวงลงมา ชวยใหการวาง ตําแหนงดวงไฟตางๆ ทําไดอยางสะดวก และชวย
ลดความรอนจากหลังคาดานบน
กกกกกกกก19.กติดตั้งสุขภัณฑ ทางโครงการเลือกสุขภัณฑของ COTTO
กกกกกกกก20.กติดตั้ง อุปกรณ ประปาและไฟฟา เปนการติดตั้งมิเตอรน้ําและไฟฟาที่จะตองเรียก
เก็บเปนคาน้ําคาไฟรวมถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกส กลองวงจรปด ระบบคีการด ตู PABX และลิฟท
กกกกกกกก21.กงานทาสี ทางโครงการจะมีการทาสี 4 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1 ลางสุด คือ สีรองพื้น ชั้นที่
2 สีชั้นกลาง ชั้นที่ 3 สีทับหนา ชั้นที่ 4 สีทับหนาประเภทใส
กกกกกกกก22.กเก็บความสะอาด และความเรียบรอย

36
8.6 แผนผังกระบวนการบริการ

แผนผังที่กก 3กกแผนผังกระบวนการบริการ

บทที่ 9
แผนการเงิน
9.1 ประมาณการลงทุน
ตารางที่ก111ก1ประมาณการลงทุนประมาณการลงทุน
ลําดับ
1
2
3
4.

รายการ
นายยศธนา พิมพสวัสดิ์
น.ส.ถวัลยา อวมพรม
น.ส.ปาริชาต บุญมี
เงินกู
รวมมูลค่ าการลงทุนทั้งสิ้น

* ข้ อมูลเพิม่ เติม
1. นายยศธนา พิมพสวัสดิ์ ถือหุนในบริษัท
2. นางสาวถวัลยา อวมพรม ถือหุนในบริษัท
3. นางสาวปาริชาต บุญมี ถือหุนในบริษัท

จํานวนเงิน
9 ลานบาท
7 ลานบาท
7 ลานบาท
5 ลานบาท
28 ล้านบาท

90,000 หุน หุนละ
70,000 หุน หุนละ
70,000 หุน หุนละ

%
32
25
25
18
100%

100 บาท
100 บาท
100 บาท

9.2 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
ตารางที่ก112ก1ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
รายละเอียด
ที่ดิน 270 ตารางวา
270 ตารางวา @ 2,000 บาท
คากอสรางอาคาร
2,400 ตารางเมตร x 8,500 บาท
คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
* รายละเอียดลําดับที่ 3
เฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในหองพัก * รายละเอียดลําดับที่ 4
เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน
* รายละเอียดลําดับที่ 5
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
* รายละเอียดลําดับที่ 6
1. ชุดกลองวงจรปด CCTV
2. ชุดระบบคียการด keycard
3. ตูสาขาโทรศัพท(PABX)
รวมมูลค่ าทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
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มูลค่ าประมาณ
540,000 บาท
20,400,000บาท
1,759,840บาท
1,803,750 บาท
52,650 บาท
52,000 บาท

24,608,240 บาท
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หมายเหตุ
* รายละเอียดลําดับที่ 3
ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ
กกกกกกกกคาพัฒนาที่ดิน (การถมที่ดินและปรับพื้นที่เตรียมกอสราง) ราคาตารางวาละ 1,300 บาท
คาพัฒนาที่ดิน 270 ตารางวา x 1,300 บาท = 351,000 บาท
กกกกกกกกคาออกแบบอาคาร ไดจากการประเมินราคาของเจาหนาที่ตําบลสามพระยา จังหวัด
เพชรบุรี โดยคิดคาออกแบบอาคารพรอมใบอนุญาตปลูกสราง ประมาณ 2% ของราคาคากอสราง
คาออกแบบอาคาร 20,400,000บาท x 2% = 408,000
กกกกกกกกคาปายคอนโด ขนาด 3 x 1.5 เมตร = 30,000 บาท
กกกกกกกกคาติดตั้งประปา ราคาเหมาจายคาติดตั้งประปาใหม ขนาดมาตราวัดเสนผาศูนยกลาง
1.50 นิ้ว ราคา 12,000 บาท (ไมรวม vat) คาประกันใชน้ํา 3,000 บาท
คาติดตั้งประปา = 12,840 บาท (12,000x7%)
คาประกันใชน้ํา 3,000 บาท
รวมคาติดตั้งประปาทั้งสิ้น 15,840 บาท
กกกกกกกกคาติดตั้งไฟฟา คาบริการขอใชไฟฟาใหม ขนาด 300 เควี มีคาใชจาย 35,000 บาท
คาประกันขอใชไฟฟา 120,000 บาท
รวมคาติดตั้งไฟฟาทั้งสิ้น 155,000 บาท
กกกกกกกกลิฟท 700,000 บาท
กกกกกกกกระบบ Lan 100,000 บาท
* รายละเอียดลําดับที่ 4
ค่ าเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ ภายในห้ อง
กกกกกกกกเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU รวมคาติดตั้ง
กกกกกกกก(65 เครื่อง x 15,000 บาท) = 975,000 บาท
กกกกกกกกเฟอรนิเจอร ไดแก ตูเสื้อผา เตียง โตะเครื่องแปง
กกกกกกกก(65 ชุด x ชุดละ7,500 บาท) = 487,500 บาท
กกกกกกกกโทรศัพทตั้งโตะ
กกกกกกกก(65 เครื่อง x เครื่องละ 250 บาท) = 16,250 บาท
กกกกกกกกโทรทัศน Panasonic จอแบน 29 นิ้ว
กกกกกกกก(65 เครื่อง x เครื่องละ 5,000 บาท) = 325,000 บาท
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ตารางที่กก13กกรายละเอียดลําดับที่ 5 คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน
1 ชุด
ชุดเวิรคสเตชั่น ICT-01 โตะทํางานพรอมเกาอี้ 3 ที่นั่ง
1 ชุด
ชุดโตะทํางานทรง L 3 ชิ้น
1 ชุด
เกาอี้สํานักงาน
1 ชุด
ชั้นวางของ/ชั้นวางเอกสาร
4 ตัว
แฟกซ/เครื่องโทรสาร
1 ชิ้น
โทรศัพท
1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร
1 เครื่อง
ชุดรับแขก

ตารางที่กก14กกรายละเอียดลําดับที่ 6 คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ชุดกลองวงจรปด CCTV
1.กลองสี TELCA รุน TC-738
พรอมเลนซ หมอแปลง ขายึด จํานวน 8 ตัว
2.เครื่องบันทึกภาพ (DVR) TELCA
รุน TC-S608 พรอมฮารดดิสท 640 GB
ชุดระบบคียการด keycard
คียการด SOYAL รุน AR-747H
ประกอบดวยอุปกรณดังนี้
1.เครื่องอานบัตร SOYAL รุน AR-747H
1 เครื่อง
2.ชุดจายไฟ 12 V พรอมแบตเตอรี่สํารอง
1 ชุด
3.ชุดกลอนแมเหล็กพรอมอุปกรณ 1 ชุด
4.สวิทชกดมาตราฐาน 1 ตัว
5.บัตรทาบ 100 ใบ
ตูสาขาโทรศัพท(PABX)
NEC รุน Aspila Topaz-308

15,000 บาท
3,550 บาท
3,850 บาท
2,300 บาท
3,500 บาท
950 บาท
14,000 บาท
9,500 บาท

25,000 บาท

12,000 บาท

15,000 บาท
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน
ตารางที่กก15กกสมมติฐานทางการเงิน
รายการ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของรายได
การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย1
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการคํานวณใน1ป
อัตราคิดลดกระแสเงินสด(Discount Rate)
สมมติฐานทางการเงินอื่นๆ
9.4 นโยบายทางการเงิน
ตารางที่กก16กกนโยบายทางการเงิน
รายการ
ระยะเวลาการใหเครดิตคาบริการ
วงเงินสินเชื่อระยะยาวที่ขอกู
อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว
นโยบายการตั้งสํารองเงินสดในกิจการ
การใหผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่นๆ

ปี ที1่
68%
65%
54%

ปี ที2่
32%
35%
46%

ปี ที3่
ปี ที4่
365 วัน
6.375%
-

ปี ที5่
-

ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่ ปี ที5่
4 เดือน
4 เดือน
5,000,000 5,000,000
6.375%
6.375%
เบิกจายในการติดตอทางนิติกรรม
มีเงินปนผลแบงตามอัตราสวน
ของผูถือหุนแตละคน

9.5 ประมาณการขายและรายได้ ต่อเดือน ปี ที่ 1
ตารางที่กก17กกประมาณการขายและรายไดตอเดือน ปที่ 1

รายการ
จํานวนห้ องทีข่ าย
ชั้นที่ 1 หองทั่วไป
ชั้นที่ 1 หองมุม
ชั้นที่ 2 หองทั่วไป
ชั้นที่ 2 หองมุม
ชั้นที่ 3 หองทั่วไป
ชั้นที่ 3 หองมุม
ชั้นที่ 4 หองทั่วไป
ชั้นที่ 4 หองมุม
ชั้นที่ 5 หองทั่วไป
ชั้นที่ 5 หองมุม
รวมจํานวนห้ องต่ อเดือน
รวมจํานวนห้ องต่ อปี

ไตรมาสที่ 2
เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
-

1
1
2

1
1
1
3

เดือน 7

5

2
2
1
2
1
8

ไตรมาสที่ 3
เดือน 8
3
1
1
1
1
7

เดือน 9

เดือน 10

ไตรมาสที่ 4
เดือน 11

1
1
1
1
1
5

1
1
1
2
1
1
1
8

2
1
2
1
1
1
8

20

เดือน 12
1
1
1
3

19
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ไตรมาส 2
รายได้ ในแต่ ละเดือน เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
เดือน 7
จอง
20,000
30,000
80,000
ทําสัญญา
99,500 154,500
417,500
ผอนดาวน
28,500
73,000
โอน
รวมรายได้
119,500 213,000
570,500
รวมรายได้ แต่ ละไตรมาส
332,500
รวมรายได้ ต่อปี

ปี ที่ 1
ไตรมาส 3
เดือน 8
เดือน 9
เดือน 10
70,000
50,000
80,000
358,000
270,000
438,500
193,500
268,000
302,000
790,000
1,227,000
621,500
1,378,500
2,047,500
2,570,500

ไตรมาส 4
เดือน 11
80,000
446,000
309,000
6,159,000
6,994,000

เดือน 12
30,000
171,000
873,500
10,536,000
11,610,500
20,652,000
23,555,000
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9.5 ประมาณการขายและรายได้ ต่อเดือน (ต่ อ) ปี ที่ 2
ตารางที่กก18กกประมาณการขายและรายไดตอเดือน ปที่ 2
ไตรมาสที1่
รายการ
เดือน 1 เดือน 2
เดือน 3
จํานวนห้ องทีข่ าย
ชั้นที่ 1 หองทั่วไป
ชั้นที่ 1 หองมุม
ชั้นที่ 2 หองทั่วไป
2
ชั้นที่ 2 หองมุม
ชั้นที่ 3 หองทั่วไป
ชั้นที่ 3 หองมุม
1
ชั้นที่ 4 หองทั่วไป
3
ชั้นที่ 4 หองมุม
ชั้นที่ 5 หองทั่วไป
1
1
ชั้นที่ 5 หองมุม
1
1
รวมจํานวนห้ องต่ อเดือน
3
2
5
รวมจํานวนห้ องต่ อปี
10

เดือน 4

ไตรมาสที2่
เดือน 5

เดือน 6

2
1
1
1
5

5
1
6

-

11

เดือน 7

ไตรมาสที3่
เดือน 8

เดือน 9

43

รายได้ ในแต่ ละเดือน
จอง
ทําสัญญา
ผอนดาวน
โอน
รวมรายได้
รวมรายได้ แต่ ละไตรมาส
รวมรายได้ ต่อปี

ไตรมาส 1
เดือน 1 เดือน 2
30,000
20,000
162,000 123,500
47,000
192,000 190,500

เดือน 3
50,000
297,500
83,500
431,000
813,500

เดือน 4
50,000
299,000
171,000
520,000

ปี ที่ 2
ไตรมาส 2
เดือน 5
เดือน 6
60,000
367,500
212,000
284,000
1,287,000 982,000
1,926,500 1,266,000
3,712,500

เดือน 7
196,500
2,365,000
2,561,500

ไตรมาส 3
เดือน 8
2,377,000
2,485,500

เดือน 9
2,922,000
2,922,000
7,969,000
12,495,000
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ตารางที่กก19กกรายละเอียด

จอง

ทําสั ญญา

ผ่ อนดาวน์ ครั้งที่ 2 ผ่ อนดาวน์ ครั้งที่ 3 เงินโอนก้อนสุ ดท้ าย

49,000
50,500

14,000
14,500

14,000
14,500

14,000
14,500

389,000
401,000

52,000
53,500

15,000
15,500

15,000
15,500

15,000
15,500

413,000
425,000

55,000
56,500

16,000
16,500

16,000
16,500

16,000
16,500

437,000
449,000

58,000
59,500

17,000
17,500

17,000
17,500

17,000
17,500

461,000
473,000

61,000
62,500

18,000
18,500

18,000
18,500

18,000
18,500

485,000
497,000
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ชั้นที่ 1
10,000
ห้ องทัว่ ไป 490,000
10,000
ห้ องมุม 505,000
ชั้นที่ 2
10,000
ห้ องทัว่ ไป 520,000
10,000
ห้ องมุม 535,000
ชั้นที่ 3
10,000
ห้ องทัว่ ไป 550,000
10,000
ห้ องมุม 565,000
ชั้นที่ 4
10,000
ห้ องทัว่ ไป 580,000
10,000
ห้ องมุม 595,000
ชั้นที่ 5
10,000
ห้ องทัว่ ไป 610,000
10,000
ห้ องมุม 625,000
9.6 ประมาณการต้ นทุนสิ นค้ าทีซ่ ื้อมาเพือ่ การบริการ

ผ่ อนดาวน์ ครั้งที่ 1

ตารางที่กก20กกประมาณการตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อการบริการ
รายการ
ปี 2553
ปี 2554
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่
ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ
กกกกกกกกคาพัฒนาที่ดิน (ตารางวา)
351,000
กกกกกกกกคาออกแบบอาคาร
408,000
กกกกกกกกคากอสรางอาคาร 5 ชั้น
4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000
กกกกกกกกคาปายคอนโด
30,000
กกกกกกกกคาติดตั้งประปา
15,840
กกกกกกกกคาติดตั้งไฟฟา
155,000
กกกกกกกกลิฟท
700,000
Dddddddd ระบบ Lan
100,000
ค่ าเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ ภายในห้ อง
กกกกกกกกเครื่องปรับอากาศ
75,000
300,000
285,000
150,000
165,000
กกกกกกกกเฟอรนิเจอร
37,500
150,000
142,500
75,000
82,500
กกกกกกกกโทรศัพทตั้งโตะ
1,250
5,000
4,750
2,500
2,750
โทรทัศน
25,000
100,000
95,000
50,000
55,000
รายการ
ปี 2553
ปี 2554
46

ค่ าอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์

กกกกกกกกชุดกลองวงจรปด CCTV
กกกกกกกกชุดระบบคียการด keycard
กกกกกกกกตูสาขาโทรศัพท(PABX)
รวมต้ นทุนสิ นค้ า
ทีซ่ ื้อมาบริการต่ อไตรมาส
รวมต้ นทุนสิ นค้ าทีซ่ ื้อมาบริการต่ อปี
รวมต้ นทุนสิ นค้ า
ทีซ่ ื้อมาบริการทั้งหมด

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่
1,759,840

4,218,750

25,000
12,000
15,000
4,687,000

4,607,250
15,812,840

4,357,500

4,385,250

-

8,742,450
24,555,590
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9.7 ประมาณการต้ นทุนการบริการและต้ นทุนขาย
ตารางที่กก21กกประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย
รายการ
ปี 2553
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่
คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
1,759,840
คากอสรางอาคาร
4,080,000 4,080,000
คาพื้นที่สําหรับกอสราง (ที่ดิน)
540,000
คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในหอง
138,750
555,000
คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
52,000
คาแรงในการบริการ
9,000
27,000
27,000
คาน้ํา ไฟ ในการบริการ
5,000
20,000
20,000
รวมต้ นทุนการบริการสิ นค้ า (ไตรมาส) 2,313,840 4,265,750 4,734,000
รวมต้ นทุนการบริการสิ นค้ า (ปี )
รวมต้ นทุนการบริการสิ นค้ าทั้งหมด

ไตรมาสที4่
4,080,000
527,250
27,000
20,000
4,654,250
15,967,840

ปี 2554
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่
4,080,000 4,080,000
227,500
350,250
27,000
27,000
13,000
13,000
4,397,500 4,425,250
8,822,750
24,790,590
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9.8 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่กก22กกประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร
รายการ
ปี 2553
ปี 2554
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่
เงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากร 255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
คาน้ําประปา
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
คาไฟฟา
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
คาโทรศัพท
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
คาวัสดุสํานักงาน
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
คาใชจายทางการตลาด
50,000
110,000
120,000
130,000
100,000
90,000
คาใชจายสํานักงาน
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
รวมค่ าใช้ จ่าย
322,910
382,910
392,910
402,910
372,910
362,910
268,910
268,910
ในการขายและบริหาร (ไตรมาส)
รวมค่ าใช้ จ่าย
ในการขายและบริหาร (ปี )
รวมค่ าใช้ จ่าย
ในการขายและบริหารทั้งสิ้น

1,501,640

1,273,640
2,775,280
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9.9 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
ตารางที่กก23กกประมาณการงบกําไรขาดทุน
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

รายได้
รายไดจากการบริการ

23,555,000

12,495,000

รวมรายได้
หัก - ตนทุนขาย

23,555,000
15,967,840

12,495,000
8,822,750

กําไรขั้นต้ น
หัก – คาใชจายในการบริหารและการขาย
หัก– คาเสื่อมราคา
หัก – คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย

7,587,160
1,501,640
10,530
20,000

3,672,250
1,273,640
10,530
-

กําไรจากการดําเนินการ
หัก - ดอกเบี้ยจาย

6,054,990
318,750

2,388,080
318,750

กําไรก่ อนหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล
หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30%

5.736,240
1,720,872

2,069,330
620,799

กําไรสุ ทธิ

4,015,368

1,448,531

หัก – เงินปนผลจาย 30%

1,204,610

434,559

กําไรสะสม

2,810,758

1,013,972

17.46
117.46

6.30
124.09

กําไร (ขาดทุน)สุทธิตอหุน
มูลคาทางบัญชีตอหุน
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9.10ประมาณการงบกระแสเงินสด
ตารางที่กก24กกประมาณการงบกระแสเงินสด
รายการ
ปี ที่ 0
เงินสดรับ
ทุน
23,000,000
เงินกูระยะยาว
5,000,000
เงินกูเงินทุนหมุนเวียน
รายไดที่เก็บเงินไดในปเดียวกัน
รายไดที่เก็บเงินไดในปถัดไป
28,000,000
รวมเงินสดรับ (A)
เงินสดจ่ าย
ที่ดิน
คากอสรางอาคาร
คาใชจายในการพัฒนาโครงการ
คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในหองพัก
คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายใน สนง.
คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
คาใชจายกอนการดําเนินงาน
เงินสดจายคาใชจายในการบริการ
เงินสดจายคาใชจายในการบริหาร
และการขาย
จายดอกเบี้ยธนาคาร
จายภาษีในปถัดไป
เงินปนผลจาย
รวมเงินสดจ่ าย(B)
เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.)
เงินสดคงเหลือระหวางงวด(A-B)
เงินสดคงเหลือปลายงวด (31 ธ.ค.)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

23,555,000
23,555,000

12,495,000
12,495,000

540,000
20,000
-

12,240,000
1,759,840
1,221,000
52,650
52,000
155,000

8,160,000
582,750
80,000

-

1,501,640
318,750
1,720,872
1,204,610

1,273,640
318,750
620,799
434,559

560,000
27,440,000
27,440,000

20,226,362
27,440,000
3,328,638
30,768,638

11,470,498
30,768,638
1,024,502
31,793,140
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9.11 ประมาณการงบดุล
ตารางที่กก25กกประมาณการงบดุล
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน
ปรับปรุง / ตกแตงตอเติมอาคาร
เครื่องใชสํานักงานอุปกรณและเครื่องมือ
คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพยอื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

27,440,000
20,000

ปี ที่ 2

30,768,638
1,729,872

31,793,140
620,799

32,489,510

32,413,939

540,000
-

42,120

31,590

-

-

-

540,000
-

41,120
-

31,590
-

28,000,000

32,531,630

32,445,529

-

1,720,872
-

620,799
-

-

1,720,872

620,799

5,000,000

5,000,000

5,000,000

27,460,700

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูระยะสั้น
เจาหนี้ - คาภาษี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
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หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

-

-

-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม

5,000,000
5,000,000

5,000,000
6,720,872

5,000,000
5,620,799

23,000,000
-

23,000,000
-

23,000,000
3,824,730

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23,000,000
28,000,000

2,810,758
25,810,758
32,531,630

26,824,730
32,445,529
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9.12 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่กก26กกการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
รายการการวิเคราะห์
การวัดสภาพคล่ องทางการเงิน (Liquidity ratios)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick ratio)
อัตราสวนเงินสด (Cash ratio)
การวัดความสามารถในการดําเนินงาน (Efficiency ratios)
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Accounts receivable
turnover)
อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory turnover)
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ (Collection period)
ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period)
อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (Total asset turnover)
การวัดความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage ratios)
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio)
หนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets ratio)
ความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest coverage
Ratio)
การวัดความสามารถในการบริหารงาน
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)
อัตรากําไรจากการดําเนินการ (Operation profit
margin)
อัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin)

หน่ วย

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

เทา
เทา
เทา

18.88
18.88
18.02

52.21
52.21
50.02

รอบ

-

-

รอบ
วัน
วัน
รอบ
เทา

559.24
0.72

395.54
0.39

เทา
เทา
เทา

0.26
0.21
19

0.21
0.17
7.49

%
%
%
%

12.34
15.56
32.21
25.71

4.46
5.40
29.39
19.11

%

17.05

11.59
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ข้ อมูลทางการเงินจากการลงทุน
ผลกําไรตอหุน (Earning per Share)
มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน

หน่ วย
บาท
บาท

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
17.46
6.30
117.46
124.09
5,185,599.03
21%
1 ปี 7เดือน 8วัน

บทที่ 10
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ ยง
ตารางที่กก 27กกแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ลําดับ ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ ยง ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
1 ความเสี่ยงทางดานการ
การกอสรางไมเปนไป
กอสรางที่ลาชา
ตามกําหนด อาจสราง
ความไมมั่นใจใหแก
ลูกคาได
2

ความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัสดุ

ตนทุนในการกอสราง
โครงการที่สูงขึ้น

3

ความเสี่ยงในการบริหาร
เนื่องจากโครงการมีการ
บริหารในรูปแบบบริษัท
ขนาดเล็ก

อาจเกิดความเสี่ยงใน
เรื่องการจัดสรรเงิน
ลงทุนหมุนเวียน

4

ความเสี่ยงในการขายสินคาไม ความเสี่ยงในการแบก
หมดตามเปาหมายที่กําหนด รับภาระหนี้ในกรณีที่
ไมสามารถหารายได
ตามเปาหมาย
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แนวทางในการแก้ ไข
ทางโครงการจะมีการ
คัดเลือกผูรับเหมาที่มี
คุณภาพ และมีการทํา
สัญญาประกันการกอสราง
อยางรัดกุม
ทางโครงการจะทําสัญญา
การตกลงซื้อและวางมัดจํา
คาวัสดุกอสรางไว
ลวงหนา
มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานที่แนนอนและ
หาผูรวมทุนที่มี
ประสบการณและเงิน
ลงทุนเพื่อสามารถชวย
วางแผนโครงการได
ทางโครงการจะมีดาร
สงเสริมทางการตลาดโดย
การลด แลก แจกและแถม
เพื่อทําการปดการขายให
ไดเร็วที่สุด
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อธิบายคําศัพท์
คําศัพท์ ความหมาย
คอนโดมิเนียม

อพารทเมนท

หอพักหรือหองเชา

Contemporary
Green Building

อาคารชุดเปนลักษณะที่อยูอาศัยที่นํามาจากสังคมเมือง
ตะวันตก อาคารชุดหลังหนึ่ง จะแบงออกเปนหองๆ
เรียกวา หองชุด ถาเปนแบบราคาถูกก็จะมีหองเดียว เปน
หองเอนกประสงค ถาเปนหองชุดราคาแพงจะมีหลาย
หอง เชน หองโถง หองนอน 2-3 หอง เปนตน ขอสําคัญ
ที่สุดของที่พักอาศัยประเภทนี้คือ มีการซื้อขายกันอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยผูซื้อสามารถมีสิทธิ์ในหองพัก
นั้นๆอยางเต็มที่
เปนอาคารที่พักอาศัย ที่ผูที่อยูอาศัยตองเชาพักเองเทานั้น
โดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารนั้นเปนขอเจาของ
คนเดียว และทุกคนที่อาศัยในอาคา รตองปฏิบัติตามใน
กฎระเบียบที่อพารทเมนทกําหนด นอกจากนี้แลว
ระยะเวลาการเขาพักก็จะมีการกําหนดที่แนนอน
มีลักษณะคลายอพารทเมนท แตมีขอที่แตกตางกันตรงที่
พักอาศัยประเภทหอพักหรือหองเชาที่ลักษณะอาคารนั้น
จะมีขนาดที่เล็กกวา และมีราคาที่ต่ํากวา และสวนมากจะ
บริหารจัดการในรูปของเจาของคนเดียวที่เปนบุคคล
ธรรมดา
ศิลปะรวมสมัย
green building หรือ อาคารสีเขียว เปนคําที่เรียกอาคาร
หรือสิ่งกอสราง ที่ออกแบบกอสรางใหเคารพ
สภาพแวดลอม ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมหรือกอใหเกิด
มลภาวะแกสภาพแวดลอม หรือเมือง เชนการไมปลอย
น้ําเสีย ไมปลอยความรอนหรือกาซคารบอน และ
สามารถสรางพลังงานใชเองไดจากแหลงที่ไมสราง
มลภาวะ
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อธิบายคําศัพท์
คําศัพท์ ความหมาย
คาสวนกลาง

นิติบุคคลอาคารชุด

Key-Card

เจาของรวมตองรวมกันออกคาภาษีอาคารตามอัตราสวน
ที่เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
และตองรวมกันออกคาใชจายที่เกิดจากอาคารใหบริการ
สวนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชน
รวมกัน และคาใชจายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินสวนกลางตามอัตราสวนที่
เจาของรวมแตละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
หรือตามสวนแหงประโยชนที่มีตอหองชุดตามที่กําหนด
ในขอบังคับ
เปนสํานักจัดการดูแลทรัพยสินสวนกลางของ
คอนโดมิเนียม มีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวย
คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทํา
หนาที่เปนผูบริหารจัดการดูแลทรัพยสวนกลางในนาม
ของนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติงานตางๆจะเปนไป
ตามขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งอาคารชุดแตละ
แหงจะมีระเบียบภายในของแตละอาคารชุดไม
เหมือนกัน
ในแตละคอนโดจะมีผูจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดเปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลก็ได
ระบบควบคุมการเขา - ออก อัตโนมัติโดยใชบัตรเปน
อุปกรณเขาผานโดยที่สําหรับเครื่องควบคุมจะ
ประกอบดวย 2 สวน คือสวนควบคุม ( Croller) และการ
ทํางานสวนของหัวอานบัตร (Reader) โดยเครื่องควบคุม
จะอานขอมูลในบัตรหากขอมูลถูกตองก็จะสั่งให
อุปกรณอื่นๆ เชนตัวล็อคใหคลายปลดล็อคและเซ็นเซอร
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อธิบายคําศัพท์
คําศัพท์

ความหมาย

CCTV

PABX

Load Center
Soil Treatment system

อื่นๆ เชน ตัวล็อคใหคลายปลดล็อค และเซ็นเซอรดักจับ
งัด และหากขอมูลบัตรไมถูกตองอุปกรณตางๆ ก็ไม
ทํางานจึงไมสามารถเขาผานได
CCTV ยอมาจาก Closed-circuit television แปลวา
โทรทัศนวงจรปด คือ มีการใชกลองวิดีโอ สงสัญญาณ
ไปยังชุดจอภาพ ในสถานที่เฉพาะซึ่งอาจจะมีเจาหนาที่
คอยควบคุมอยู
PABX (Private Automatic Branch Exchange) คือ
ระบบชุมสายโทรศัพทสํานักงานอัตโนมัติทําหนาที่
เชื่อมตอ (switch) ระหวางองคการโทรศัพทกับโทรศัพท
ภายในอาคารแบบ digital ISDN Trunk (DID direct
inverse dialing) เปนระบบโทรศัพทดิจิตอลอัตโนมัติ
สําหรับใชสายภายในดวยเลขหมาย 4 หลัก และสามารถ
รับสายเรียกเขาแบบตอเขาตรงโดยไมตองผานพนักงาน
รับสาย (Operator)
กลองเหล็กที่ใชสําหรับควบคุมระบบไฟฟาในอาคาร
ขนาดกลางและใหญหรือโรงงานอุตสาหกรรม
การปองกันและกําจัดปลวกใตดิน ดวยการอัดแล ะพน
สารเคมีชนิดน้ําลงดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม เรื่อง ความตองการที่อยูอาศัยประเภทคอนโด บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนธุรกิจ ของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
…………………………………………………………………...
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาคําตอบที่ทานเลือก

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 25 – 30 ป
 46 – 50 ป

 31 – 35 ป
 51 – 55 ป

 36 – 40 ป
 56 – 60 ป

 41 – 45 ป

3. อาชีพ (โปรดระบุ) …………………………………………..
4. รายได
 10,000 – 50,000 บาท
 มากวา 500,000 บาท

 50,001 – 100,000 บาท

 100,001 – 500,000 บาท

5. ทานมองวาเศรษฐกิจโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีแนวโนม

เจริญเติบโตในอนาคตหรือไม
 มีความเจริญเติบโต

 ไมมีความเจริญเติบโต

6. ถาหากทานเปนนักลงทุน ทานมีความสนใจที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดหรือไม
 สนใจ
 ไมสนใจ เพราะ ………………………..............................
7. วัตถุประสงคใดที่ทานลงทุนเลือกซื้อที่อยูอาศัยแบบคอนโด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 อยูอาศัยสวนตัว
 ซื้อไวเพื่อใหเชา
 ซื้อไวเพื่อขาย
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8. ปจจัยอะไรที่ทําใหทานตัดสินใจซื้อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ตองการความสะดวกสบาย สาธารณูปโภคครบครัน
 ไมตองการแบกรับคาใชจายในการสรางบาน
 ไมตองการเสียคาเชาหองแบบรายเดือน
 ตองการกรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของหอง
9. คอนโดแบบใดที่ทานตองการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ขนาดพื้นที่หองกวาง
 สาธารณูปโภคพรอม
 ใกลสถานที่ทํางาน
 ราคาถูก

 ตกแตงทันสมัย

10. อุปกรณเครื่องใชใดที่ทานตองการใหประกอบอยูในคอนโด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เตียงนอน
 ตูเสื้อผา
 โตะเครื่องแปง
 โตะ- เกาอีทํางาน
 เครื่องปรับอากาศ  เครื่องทําน้ําอุน
 โทรทัศน
 อางลางจาน
 อื่น ๆ ระบุ ……………...
11. หากบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีโครงการคอนโดที่ราคาถูก
ตกแตงทันสมัย พรอมเขาอยู ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ทานมีความสนใจที่จะลงทุน
หรือไม
 สนใจ
 ไมสนใจ เพราะ ………………………..............................

ภาคผนวก ค ผลการสํารวจแบบสอบถาม
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ผลการสํ ารวจแบบสอบถาม ความต้ องการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทคอนโด บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผูจัดทําไดทําการเก็บตัวอยางจํานวน 100 ตัวอยาง จากประชากรกลุมเปาหมายบริเวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตารางที่ 1 เพศ
ชาย
หญิง

สรุปไดวา กลุมเปาหมายเปนเพศชาย 45 % และเพศหญิง 55%
กราฟที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
25 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 – 55 ปี
56 – 60 ปี

จากกราฟสรุปไดวา ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 41 – 45 ป มี 25 คน
รองลงมา คือ ชวงอายุ 36 – 40 ป มี 17 คน , ชวงอายุ 51 – 55 ป มี 16 คน , ชวงอายุ25 – 30 ป มี 15
คน , ชวงอายุ 46 – 50 ป มี 14 คน ชวงอายุ 31-35 ป มี 8 คน และ ชวงอายุ 56 – 60 ป มี 5 คน
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กราฟที่ 3 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
30
25
20
15
10
5
ษา
ศึก
นัก

การ
ราข

วิส
รัฐ

พน

รับ

กิจ
าห

คร

น
สว
ทํา

ักงา

นบ

ริษ

ัท

ู

าย
ค้าข

ัว
นต
ส่ว

ธุร

กิจ

รับ

จ้าง

0

กกกกกกกกจากกราฟสรุปไดวาอาชีพสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม คือ คาขาย 25% รองลงมา
คือ ธุรกิจสวนตัว 23% รับจาง 18% รับราชการ 11% เกษตรกร 8% พนักงานบริษัท 7% ครู-อาจารย
3% พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3% และนักศึกษา 2%
กราฟที่ 4 รายได้ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
จากกราฟ สรุปไดวา
กลุมเปาหมายสวนใหญมีรายไดระหวาง
10,000 – 50,000 บาท จํานวน 70 %
50,001 – 100,000 จํานวน 23 %
100,001 – 500,000 จํานวน 4 %
และ มากกวา 500,000 บาท จํานวน 3 %

ก
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กราฟที่ 5 แนวโน้ มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศ
กกกกกก
100%
80%
60%
40%
20%
0%
มีความเจริญเติบโต

ไม่มีความเจริญเติบโต

กกกกกกกก
กกกกกกกกจากกราฟสรุปไดวากลุมเปาหมายมองวาเศรษฐกิจโดยโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีแนวโนมเจริญเติบโตถึง 95 %
กราฟที่ 6 ความสนใจในการลงทุนอสั งหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด
สนใจ
ไม่สนใจ

จากกราฟสรุปไดวา กลุมเปาหมายสนใจมีความสนใจที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพยประเภท
คอนโดถึง 75% โดยไมสนใจ 25%
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กราฟที่ 7 วัตถุประสงค์ ทกี่ ลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อทีอ่ ยู่อาศัยแบบคอนโด

ซื้อเพือ่ เช่ า

ซื้อเพือ่ อาศัย

ซื้อเพือ่ ขาย

จากทั้ง 3 กราฟสรุปไดวา กลุมลูกคาเปาหมายซื้อคอนโด โดยมีวัตถุประสงคซื้อไวเพื่อให
เชาสูงสุด รองลงมาคือ ซื้อไวเพื่ออาศัย โดยใหเหตุผลวา เพื่อจะไดอยูใกลชิดลูก-หลาน และใกล
สถานที่ทองเที่ยว และลําดับสุดทายคือ ซื้อไวเพื่อขาย
กราฟที่ 8 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ กลุ่มเป้าหมายตัดสิ นใจซื้อ
ตองการสาธารณูปโภคครบครัน
ไมตองการแบกรับคาใชจายในการสรางบาน

ไม่ ต้องการ 44 % ต้ องการ 56%
ไมตองการเสียคาเชาหองแบบรายเดือน

ไม่ ต้องการ 64 % ต้ องการ 36%

ไม่ ต้องการ 85 % ต้ องการ 15%
ตองการกรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของหอง

ไม่ ต้องการ 44 % ต้ องการ 56%

71
สรุปจากทั้ง 4 กราฟ ปจจัยที่กลุมเปาหมายเลือกสูงสุดในการตัดสินใจซื้อ คือ ตองการ
กรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของหอง และ ตองการความสะดวกสบาย สาธารณูปโภคครบครัน
รองลงมา คือ ไมตองการเสียคาเชาหองแบบรายเดือน และ ไมตองการแบกรับคาใชจายในการสราง
บาน
กราฟที่ 9 ลักษณะคอนโดทีก่ ลุ่มเป้าหมายต้ องการ
ขนาดพื้นที่หองกวาง

ไม่ ต้องการ 55 % ต้ องการ 45%
ใกลสถานที่ทํางาน

สาธารณูปโภคพรอม

ไม่ ต้องการ 34 % ต้ องการ 66%
ราคาถูก

ไม่ ต้องการ 47% ต้ องการ 53%

ไม่ ต้องการ 53% ต้ องการ 47%

ตกแตงทันสมัย
สรุปลักษณะคอนโดที่กลุมลูกคาเปาหมาย
ตองการ คือ สาธารณูปโภคพรอม รองลงมา ใกล
สถานที่ทํางาน หรือ ใกลสถานศึกษา ราคาถูก ขนาด
พื้นที่หองกวาง และ ตกแตงทันสมัย
ไม่ ต้องการ 78% ต้ องการ 22%
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กราฟที่ 10 อุปกรณ์ เครื่องใช้ ทกี่ ลุ่มลูกค้ าต้ องการให้ ประกอบอยู่ในคอนโด 4 อันดับสู งสุ ด

เตียงนอน
ไม่ ต้องการ 12% ต้ องการ 88%

เครื่องปรับอากาศ

ตู้เสื้อผ้ า
ไม่ ต้องการ 22% ต้ องการ 78%

โทรทัศน์

ไม่ ต้องการ 27% ต้ องการ 73%
ไม่ ต้องการ36% ต้ องการ 64%
ก
กกกกกกกกสรุป อุปกรณเครื่องใชที่กลุมลูกคาตองการใหประกอบอยูในคอนโด 4 อันดับสูงสุด
ไดแก เตียงนอน ตูเสื้อผา เครื่องปรับอากาศ และ โทรทัศน เปนตน
กราฟที่ 11 ความสนใจโครงการคอนโด บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สรุปกราฟที่ 11 กลุมลูกคา
เปาหมายมีความสนใจใน
โครงการคอนโดมิเนียม
บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ถึง 81%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

สนใจ

ไม่สนใจ

ภาคผนวก ง แผนที่ตั้งคอนโด

74

แผนทีต่ ้งั คอนโด

แผนผังที่กก2กกแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

ภาคผนวก จ รูปภาพจําลองคอนโด
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รูปภาพจําลองแบบคอนโด

รูปภาพที่กก2กกแบบจําลองหองพัก

รูปภาพที่กก3กกแบบจําลองอาคาร
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ทางเขา

ตัวหอง

ห องน้ํา

ระเบียง

หองสํานักงาน

บันไดหนีไฟ

หองรักษาความปลดภัย

ประตูรักษาความปลอดภัยทางเขา

รูปภาพที่กก4กกแบบแปลนชั้น
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ประวัติผู้จัดทํา
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
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