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แผนธุรกิจอพาร์ ทเม้ นท์ ลูกผสม
วิจกั ษณ์ วิจกั ษณ์วงศา1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
บริ ษทั เฮงกิจ จากัด ประกอบธุ รกิจค้าส่ งวัสดุก่อสร้างพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล มีแนวคิดที่จะต่อยอดธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ จากความได้เปรี ยบด้านต้นทุนการ
ก่อสร้างและกระจายความเสี่ ยงในการทาธุ รกิ จจึงได้พฒั นาที่ดินเปล่าที่ทางบริ ษทั มีอยู่ ใน
ซอยซอยปุณณวิถี สุ ขุมวิท 101 สร้างธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ภายใต้ชื่อ H villa apartment ด้วย
รู ปแบบการตกแต่งสไตล์ Hommy Resort เพื่อเป็ นที่พกั ผ่อน หลังจากการทางานหนักหลีก
หนี ชีวิตที่วุ่นวายในเมื อง อพาร์ ทเมนท์ต้ งั อยู่ในซอยปุณณวิถี (สุ ขุมวิท 101) โดยมุ่งเน้น
ลูกค้าที่ ทางานและเรี ยนอยู่ในเขต พระโขนง,สวนหลวง และบางนา ทั้งรายวัน ระยะสั้น
และรายเดือน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม จุดเด่นจะเน้นการออกแบบให้
แตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ในพื้ นที่ การออกแบบห้ องให้มี ฟั ง ก์ ชัน หลากหลาย ส าหรั บ ท างาน
พักผ่อนและอ่านหนังสื อLayout ห้องทันสมัยเหมือนคอนโดมิเนี ยม โดยโครงการได้วาง
แผนการก่อสร้าง 2 อาคาร5 ชั้น บนพื้นที่ 314.5 ตารางวา อาคารที่ 1 ออกแบบเป็ นรู ปตัว L
สาหรับการพักอาศัยแบบรายเดือน มีท้ งั หมด 84 ห้อง อาคารที่ 2 เป็ นอาคารสาหรับการพัก
อาศัยแบบรายวัน ถึ งแม้ว่าการแข่งขันและเติ บโตของอพาร์ ทเม้นท์ในพื้นที่มีสูง แต่โดย
ส่ วนใหญ่ไม่มีจุดขายด้านการออกแบบ แต่ธุรกิ จนี้ ก็ยงั คงสดใส เนื่ องจากการเติบโตของ
ชุ มชนเมือง การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ ก่อสร้ างเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้มูลค่าของสิ นทรัพย์
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการนาสถาปัตยกรรมเข้ามาผสมผสานยิง่ ทาให้มูลค่าของสิ นทรัพย์
ปรับเพิม่ สู งขึ้นเช่นกัน
โดยกลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก ประเภทรายเดื อ นจะเป็ นพนัก งานบริ ษัท และนัก ศึ ก ษา
ระดับกลางถึ งกลางบนที่พกั อาศัยใกล้สถานศึกษาและที่ทางาน ลูกค้าในเขตเมืองชั้นในที่
ต้องการที่พกั อาศัยที่ดีและราคาถูกกว่าในเมือง โดยอาศัยระบบขนส่ งมวลชนรถไฟฟ้ าบีที
เอส (BTS) ในการเดินทาง นโยบายด้านราคาจึงสู งกว่าคู่แข่งในพื้นที่เล็กน้อย โดยนาจุดขาย
ในด้า นการออกแบบเป็ นจุ ดเด่ น แต่ราคายัง มี ความแตกต่า ง ระหว่า งคู่แข่งทางอ้อมเช่ น
คอนโดมิเนียม เนื่องจากมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดีกว่า
__________________________________________
1
นัก ศึ ก ษาปริ ญญาโท หลัก สู ตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ด้า นการตลาดจะเน้น การท าตลาดออนไลน์ เ ช่ น เว็บไซต์ข องตัว เอง เว็บ ไซต์
รวบรวมอพาร์ ทเม้ น ท์ แ ละเว็ บ ไซต์ รั บ จองห้ อ ง เช่ น http://www.agoda.com และ
http://www.booking.com เนื่ อ งจากเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยตรงและต้น ทุ น การโฆษณา
ค่อนข้างต่า
บริ ษทั เฮงกิจ จากัด มีประสบการณ์ในการขายวัสดุก่อสร้างมากกว่า 20 ปี จึงทาให้
มีความได้เปรี ยบด้านต้นทุนก่อสร้าง ประกอบกับที่ดินถือครองโดยบริ ษทั เองไม่มีภาระการ
กูย้ มื จึงทาให้สามารถกูย้ มื เงินได้ในวงเงินสู ง โดยปั จจัยในความสาเร็ จจะอยูท่ ี่อตั ราการเข้า
พักของลูกค้ารายวัน ซึ่ งจะทาให้คืนทุนเร็ วขึ้นส่ วนของความต้องการห้องพักแบบรายเดือน
ในพื้นที่มีสูงค่อนข้างแน่นอนจากการวิเคราะห์แผนการเงิน แสดงให้เห็นว่า
ถ้าอัตราการเข้าพัก 100% จะมีผลให้ IRR = 4 ปี
NPV = 39.37 ล้านบาท
ถ้าอัตราการเข้าพัก 80% จะมีผลให้ IRR = 6.25 ปี NPV = 22 ล้านบาท
ถ้าอัตราการเข้าพัก 60% จะมีผลให้ IRR = 11.14 ปี NPV = 22 ล้านบาท
และกรณี ที่ ปรับห้องพักเป็ นรายเดือนทั้งหมด จะมีผลให้ IRR = 7.4 ปี NPV = 16.4
ล้านบาท จากตัวเลขทางการเงิน ที่แสดงนั้นการลงทุนยังมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
คาสาคัญ
แผนธุ รกิจ, อพาร์ทเม้นท์
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ (Service apartment) มี การแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้น จากเดิมที่เคยจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะนักธุ รกิจต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทางานในไทย ได้
ขยับขยายฐานลูกค้ามายังกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่ งการแข่งขันนั้นมาจากทั้งคู่แข่งที่อยูใ่ นธุ รกิจ
เดี ย วกันและธุ รกิ จใกล้เคี ย งอย่า งห้ องชุ ด คอนโดมิ เนี ย มและอพาร์ ท เมนท์ที่ พ ฒ
ั นาเพื่ อ
ชาวต่างชาติซ่ ึ งชาวต่างชาติบางส่ วนเลือกที่จะพักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรื ออพาร์ ทเมนท์
ระดับไฮเอน (hi-end apartment) แทนการอยูใ่ นเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์เพราะค่าเช่าที่ถูกกว่า
มากแต่อยู่ในทาเลเดี ยวกัน สิ่ งอานวยความสะดวกในโครงการก็มีเหมื อนกัน ซึ่ งทั้งสอง
ประเภทนี้ จะยังเป็ นคู่แข่งสาคัญของเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ในปี นี้ และในอนาคต แม้ว่าการ
แข่งขันจะค่อนข้างรุ นแรงแต่คาดว่าในปี พ.ศ.2556 ผูป้ ระกอบการต่างๆ จะปรับค่าเช่ าขึ้ น
ประมาณร้อยละ10
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ทั้งนี้ ธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2554 ที่ผา่ นมา
มีอตั ราการเติบโตทั้งในด้านของอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น แต่ยงั เป็ นไปในลักษณะที่ค่อย
เป็ นค่อยไป ดังนั้นในช่ วงปี พ.ศ.2554 – 2555มีเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ใหม่เข้าสู่ ตลาดแค่
ประมาณ 1,380 ยูนิตเท่านั้น และมี อีกประมาณ 150 ยูนิตที่ มีกาหนดแล้วเสร็ จในปี พ.ศ.
2556 สาหรับปริ มาณห้องพักเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ที่จะเข้าสู่ ตลาดในปี พ.ศ.2555 นี้ คาดว่า
จะยังอยูใ่ นระดับประมาณ 19,500 ยูนิต
การก้าวเข้าสู่ การเป็ นหนึ่ งเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของไทยในปี พ.ศ.
2558 ซึ่ ง ประเทศไทยตั้ง อยู่ใ นทาเลที่ ส ามารถเป็ นศู นย์ก ลางของภู มิ ภาคนี้ ได้จึง ทาให้มี
ชาวต่างชาติ เดิ นทางเข้าลงทุ นเพิ่มมากขึ้น ธุ รกิ จที่ได้รับอานิ สงส์ จากปั จจัยดังกล่ าวก็คือ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ที่มีแนวโน้มในการเติบโตดีข้ ึนจากในอดี ตเพื่อตอบรับนักลงทุนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในอนาคต จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของชาวต่างชาติในปี ที่
ผ่านมา รวมไปถึ งการที่มีบริ ษทั ต่างชาติเข้ามาเปิ ดบริ ษทั ในกรุ งเทพมหานครมากขึ้ นได้
กลายเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยในการส่ งเสริ มการเติบโตของธุ รกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์
สาหรับประเด็นการปรับตัวของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ระดับ
เอสเอ็มอี (SME-Service apartment)เพื่อรองรับการแข่งขันเมื่ อมีการรวมกลุ่ มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ.2558 นั้น ในด้านหนึ่ งน่าจะเป็ นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
โดยเฉพาะจานวนนักธุ รกิจชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น
ซึ่ งจะส่ งผลต่ออัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การเปิ ดบริ การเสรี ดา้ นอสังหาริ มทรัพย์
ในส่ วนของการบริ การเช่าหรื อทาสัญญาเช่าเกี่ยวกับการเป็ นเจ้าของหรื อการเช่าสิ นทรัพย์ ที่
เป็ นที่ พกั อาศัย (CPC 82101และ 2) การจัดการสิ นทรั พย์ที่พ กั อาศัย บนพื้นฐานของ
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อสั ญญา (CPC 82201) น่ า จะเป็ นช่ องทางการตลาดที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ลูกผสม
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
การศึ กษาในครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ในการท าธุ รกิ จอพาร์ ทเมนท์
ลูกผสม
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
การวิเคราะห์แผนการจัดการ
และกาลังคน

ความเป็ นไปได้ของการทา
ธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์ลูกผสม
H villa apartment

การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจอพาร์ ทเมนท์
ลูกผสม
2.ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษา ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน
พ.ศ.2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ (Business Plan) หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์
ด้านการตลาด การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์
ด้านการเงิน และสรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงาน
หรื อไม่
2. อพาร์ทเม้นต์ลูกผสม หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเช่า ทั้งแบบรายวันและราย
เดือน ซึ่ งจะเป็ นที่พกั อาศัยหรื ออาคารพักอาศัยที่ผอู ้ ยูอ่ าศัยมีสิทธิ์ แค่เพียงเช่ า
พักเท่านั้น โดยกรรมสิ ท ธิ์ ทั้ง ผืนดิ นและทั้งอาคารนั้นยังเป็ นของเจ้าของอ
พาร์ ทเม้นท์ เพียงคนเดี ยว และทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นต้องปฏิ บตั ิตาม
ในกฏระเบียบที่อพาร์ทเมนท์กาหนดไว้
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของกิจการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis)
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การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้า เป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่ งทางการตลาด การกาหนดกลยุทธ์ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ ดา้ นแผนการดาเนิ นการ หมายถึ ง ขั้นตอนในการบริ หารและ
การดาเนินงานของกิจการ
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ ง การกาหนดโครงสร้ าง
บุคลากรของกิจการ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้ ยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
4.

การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. รู ปแบบของตัวอาคารถู กออกแบบให้สามารถปรั บรู ปแบบการใช้งานได้ท้ งั
แบบรายเดื อน และรายวัน ทาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคได้ในอนาคต
2. รองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม
3. หน้าปากซอยปุณณวิถี อยูต่ ิดกับรถไฟฟ้ าบีทีเอสสถานี ปุณณวิถี ทาให้มีความ
ได้เปรี ยบในการเดินทางมากกว่าซอยใกล้เคียง
4. การออกแบบตกแต่งห้องที่ทนั สมัยกว่า Layout จะไม่เหมือนกับอพาร์ ทเมนท์
โดยทัว่ ไป ให้มี ค วามรู ้ สึ ก พักอาศัย อยู่ใ นคอนโดมิ เนี ย ม แต่ จ่า ยราคาอพาร์
ทเมนท์ตอบรั บกับพฤติ กรรมการใช้ชีวิตของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคระดับกลาง เช่ น
พนักงาน และนักศึกษา
5. การบริ การพิเศษ การที่มีบริ การรายวันสามารถให้บริ การทาความสะอาดกับ
ลูกค้ารายเดือนเพิ่มเติมได้ มีการบริ การเคเบิลทีวี อินเตอร์ เน็ตร้านซักรี ดและ
ร้านค้าสะดวกซื้ อ
6. ความสะดวกในการเดิ นทางจัด หาพื้ น ที่ ใ นการให้ ร ถมอเตอร์ ไ ซด์รับ จ้า ง
ประจาอยูห่ น้าโครงการ มีพ้ืนที่สาหรับจอดรถระบบรักษาความปลอดภัย เช่น
กล้องวงจรปิ ดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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7. สามารถก่ อสร้ า งได้ใ นราคาที่ ถู กเนื่ องจากบริ ษ ทั เป็ นตัวแทนจาหน่ า ยวัส ดุ
ก่อสร้าง ทาให้อตั ราการคืนทุนที่เร็ วขึ้น
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ระยะทางจากรถไฟฟ้ าสถานี ปุณณวิถีค่อนข้างไกล ประมาณ 1.8 กิ โลเมตร
ดังนั้น ลูกค้าจะเลือกที่จะอยูใ่ กล้ อพาร์ ทเมนท์ที่สามารถเดินเท้าไปรถไฟฟ้ า
ได้มากกว่า
2. ไม่อยู่ติดกับแหล่ งของกิ น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าซอยปุ ณณวิถีสิ่งอานวย
ความสะดวกอยูใ่ น ซอยสุ ขุมวิท 101/1 มากกว่าเนื่องจากเป็ นถนนที่สามารถ
เดินทางไป ถนนศรี นคริ นทร์ ได้
3. การเดินทางต้องใช้รถยนต์ รถรั บจ้างขนาดเล็กในพื้นที่ หรื อรถมอเตอร์ ไซด์
รับจ้าง
4. เป็ นถนน 2 เลน ไม่ ส ามารถสร้ า งอาคารสู งและการเดิ นทางในช่ วงเวลา
เร่ งด่วนจะค่อนข้างติดขัด ซึ่ งเป็ นอีกเหตุผลที่ทาให้ซอยสุ ขุมวิท 101/1 มีการ
ขยายตัวสู งกว่า
5. ความต้องการห้องพักรายวันอาจจะมีความผันผวนสู ง มี ผลต่ออัตราการเช่ า
ห้องพักในระยะแรก
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. อัตราการเติบโตของพื้นที่ ส่ วนต่อขยายรถไฟฟ้ าบีทีเอส
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร และการเปิ ดตลาดเสรี AEC (ตารางที่ 2.1)
3. ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ก่ อ สร้ า ง และค่ า จ้า งแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ท าให้
คอนโดมิเนียมและผูป้ ระกอบการห้องพักต้องปรับราคาห้องสู งขึ้น
4. ตลาดมี ค วามต้อ งการสู ง ฐานลู ก ค้า กว่ า และภาวะเศรษฐกิ จ จะไม่ ค่ อ ยมี
ผลกระทบกับธุ รกิจนี้มากนัก
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. อัตราการเพิม่ ขึ้นของคู่แข่งทางอ้อม (คอนโดมิเนียมระดับกลางและระดับล่าง)
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของอพาร์ ทเมนต์รายวันและรายเดือนในพื้นที่จะทาให้ลูกค้า
มีทางเลือกมากขึ้น
3. แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทาให้โครงการแบกรับภาระมาก
มากขึ้น
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3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
การเลือกกลุ่มเป้ าหมายจะถูกแบ่งสาหรับ 2 กลุ่มเป้ าหมายในการพักอาศัย สาหรับ
รายเดือน (เป้ าหมายหลัก) และรายวัน (เป้ าหมายรอง) แล้วใช้ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อให้
เข้า ถึ ง ลู ก ค้า เป้ าหมายตามที่ เ ลื อ กขึ้ นมา ท าการแบ่ ง โดยใช้ เ กณฑ์ ป ระชากรศาสตร์
(Demographic segmentation)
เป้าหมายหลัก(รายเดือน)
กลุ่ มวัยทางานที่ ตอ้ งการที่ พกั อาศัยใกล้ที่ทางานหรื อกลุ่ มวัยทางานที่ ทางานใน
พื้นที่เอกมัยและทองหล่อแต่ไม่มีกาลังเช่าในพื้นที่น้ นั และกลุ่มนักศึกษาที่ตอ้ งการพักอยู่
ใกล้สถานศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอัตราค่าเช่าและอัตราการเข้าพักของกลุ่มคนทางาน
และนักศึกษามีแนวโน้มเติบโตอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
-เพศ
ทุกเพศ
-อายุ
18 – 30 ปี
-เชื้อชาติ
ไทย
-รายได้
9,000 – 25,000 บาทต่อเดือน
-การศึกษา
ระดับ ปวส. ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
เป้าหมายรอง(รายวัน)
กลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศที่จะต้องการท่องเที่ยวและ/
หรื อทาธุระในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มบริ ษทั ที่ตอ้ งการจัดหาที่พกั ให้กบั พนักงานและลูกค้า
เพื่อการติ ดต่อธุ รกิ จ และประชากรที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัดที่ มาทาธุ รกิ จ ทางาน หรื อ
ศึกษาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในกรุ งเทพมหานคร
-เพศ
ทุกเพศ
-อายุ
18 – 50 ปี
-เชื้อชาติ
ไทย และเชื้อชาติอื่น
-รายได้
15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน
-การศึกษา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
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แผนภูมิและตารางแสดงสั ดส่ วน อัตราค่ าเช่ าอพาร์ ทเม้ นท์ ขนาดห้ องพักและ
สิ่ งอานวยความสะดวก ของกลุ่มคนทางานและนักศึกษา
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ปั จจัยที่มีผลต่อการการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์อพาร์ตเมนท์รายเดือน
ลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ าหมายรายเดื อนจะเป็ นกลุ่ ม คนท างานและนัก ศึ ก ษา การ
ออกแบบห้ องและบริ เวณโดยรอบโครงการให้ โ ดดเด่ น และสอดรั บ กับ ความต้อ งการ
มากกว่าอพาร์ ทเม้นท์ใกล้เคียง จะสร้ างกลุ่ มลูกค้าบอกต่อที่ เลื อกเข้ามาพักถึ งแม้ว่าจะมี อ
พาร์ ตเม้นท์ที่มีระยะการเดินทางใกล้และสะดวกกว่าก็ตาม ดังนั้นจึงต้องมีการเปรี ยบเทียบ
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
เปรี ย บเที ย บผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารแข่ ง ขัน การหาลู ก ค้า ที่ เ พิ่ ม สู ง ในปั จ จุ บ ัน ส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการอพาร์ ทเม้นท์รายใหม่จะเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดึ งดูด
ลู ก ค้า และเมื่ อระยะเวลาผ่านไป สิ่ งอานวยความสะดวกที่ ส ร้ า งเป็ นจุ ดดึ ง ดู ดลู ก ค้า จะ
กลายเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกมาตรฐานที่ทุกอพาร์ ทเม้นท์พึงมีดงั ตารางที่ 7 ที่แสดงการ
เปรี ย บเที ย บสิ่ ง อานวยความสะดวกของแต่ ล ะอพาร์ ต เม้นท์ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ จ ะมี ล ัก ษณะ
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการวางตาแหน่งจึงต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่าง อัตราค่าเช่า ความ
สวยงามในการออกแบบ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผลิตภัณฑ์
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กราฟแสดงตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ทพี่ จิ ารณาเปรียบเทียบระหว่างความสวยงามและ
อัตราค่ าเช่ าอพาร์ ทเมนท์รายเดือน
2.ปั จจัยที่มีผลต่อการการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์อพาร์ทเม้นต์รายวัน
-เนื่ องจากความต้องการในการพักรายวันในพื้นที่ยงั ไม่สูงมาก กลุ่มลู กค้าที่ มี
กาลังจ่ายจึงเลือกพักโรงแรมหรื อห้องพักรายวันในเมืองที่มีบริ การที่ดีกว่า ดังนั้นจึงบริ การ
ห้องพักรายวันในจานวนไม่มากนัก
-การบริ การในระดับ 3 ดาว จะมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการต่า
-การเน้นราคาไม่ สูง จะทาให้ ฐานลู ก ค้ากว้า งมากกว่า ดัง นั้นส่ วนของอพาร์
ทเมนท์รายวันจะเหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
จะต้องการท่องเที่ยวและ/หรื อทาธุระในกรุ งเทพมหานครบริ ษทั ที่ตอ้ งการจัดหาที่พกั ให้กบั
พนักงานและลูกค้า ประชากรที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัดที่ตอ้ งทาธุ ระในกรุ งเทพต้องการ
พักอาศัยระยะสั้น ที่มีงบประมาณจากัด ไม่ตอ้ งการบริ การมากนัก
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กราฟแสดงตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ทพี่ จิ ารณาเปรียบเทียบระหว่างความสวยงามและ
อัตราค่ าเช่ าอพาร์ ทเมนท์รายเดือน (ราคา)
จากภาพแสดงการวางตาแหน่งจึงพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่าง อัตราค่าเช่าและสิ่ ง
อานวยความสะดวกและบริ การพบว่าตาแหน่งทางการตลาดจะเน้นแข่งขันกับอพาร์ ทเม้นท์
รายวันต้นทุนต่า ทั้งฌายเพลส และMeLin lodge ซึ่ งจัดอยูใ่ นคู่แข่งโดยตรงที่มีราคาค่าเช่าที่
ใกล้เคี ยงกัน และมีทาเลที่ ต้ งั ที่ ได้เปรี ยบกว่า แต่ท้ งั สองที่ มีสภาพของตัวอาคารและห้อง
ทรุ ดโทรม ไม่สะดวกสบาย ในส่ วนของ บ้านมนทิดา เซอร์ วิส เรสซิ เดนท์, Golden pearl
place, และ Convenient park hotelจะจัดเป็ นคู่แข่งทางอ้อม เนื่ องจากราคาที่สูง สิ่ งอานวย
ความสะดวกและการบริ การที่ดีกว่า จะเป็ นกลุ่มโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ซึ่ งกลุ่มลูกค้า
จะแตกต่างกัน
กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพ
2.เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าบอกต่อ และการตัดสิ นใจเช่าห้อง
3.เพื่อเพิ่มจุดแข็งและการมองข้ามจุดด้อยด้านทาเลที่ต้ งั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การ
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แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product concept)
พื้ นที่ ซ อยปุ ณณวิถี (สุ ขุม วิท 101) จะเป็ นท าเลที่ มี ก ารขยายตัว ของเมื อ งเข้ามา
แนวคิดของผลิตภัณฑ์จึงเป็ นการออกแบบเพื่ออนาคต ซึ่ งจะมีความโดดเด่นในการรองรับ
การขยายตัว และการเพิ่มขึ้ นของคู่แข่งในพื้นที่ อย่างน้อย10ปี การออกแบบจะเน้นความ
สวยงามที่คงทนทั้งภายนอกและภายในอาคารการออกแบบจะเหลือพื้นที่ไว้สาหรับการจัด
วางสิ่ ง อ านวยความสะดวก ผสมผสานพื้ น ที่ สี เ ขี ย วเป็ นพื้ น ที่ ส่ ว นกลางส าหรั บ การจัด
กิจกรรม ซึ่ งนับว่าเป็ นการสร้างสังคมที่ดี ที่อาจลดการเกิดปั ญหาของลูกบ้านได้
ด้านรู ปลักษณ์ภายนอก
“Design Follow Marketing and Behavior” การออกแบบจะให้ความสาคัญกับ
รู ปแบบตัวอาคารที่ ทนั สมัย อบอุ่น สะดุ ดตา เนื่ องจากอาคารจะสามารถเป็ นสื่ อโฆษณา
ด้วยตัวอาคารเอง และเน้นการตกแต่งด้วยพื้นที่สีเขียว
ด้านรู ปลักษณ์ภายใน
-สร้างความแตกต่างของรู ปแบบห้องให้ทนั สมัย เพื่อความแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง
ชัดเจนจึงตกแต่งลักษณะใกล้เคียง/คล้ายคลึงกับคอนโดมิเนียม
-สร้ า งความแตกต่ า งในด้า นประโยชน์ ใ ช้ ส อย ออกแบบวางผัง ห้ อ งให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการใช้งานสู งสุ ด ยกระดับด้วยการออกแบบWalk-in closet ประกอบด้วยห้อง
แต่งตัวและโต๊ะเครื่ องแป้ งเชื่อมต่อกับพื้นที่หอ้ งน้ าที่แยกพื้นที่แห้งและพื้นที่เปี ยกเพิ่มพื้นที่
สาหรับอ่านหนังสื อหรื อทางาน พร้อมพนักกระจกกั้นจากส่ วนของห้องนอนเพื่อความเป็ น
ส่ วนตัวในกรณี พกั อาศัย 2 คนซึ่ งคู่แข่งหลายรายไม่ได้ให้ความสาคัญในส่ วนนี้ ลดต้นทุน
ค่าวัสดุดว้ ยการเน้นการตกแต่งเรี ยบง่าย เช่น กาแพงก่ออิฐไม่ฉาบสร้างมิติให้กบั ตัวห้อง ใช้
เฟอร์ นิเจอร์ แบบก่ออิฐถาวรซึ่ งราคาไม่สูง มีความคงทน ไม่เก่าง่ายและตอบโจทย์การใช้
งานได้
ด้านการให้บริ การ
เนื่องจากการจัดพื้นที่บางส่ วนเป็ นแบบอพาร์ ทเม้นท์รายวันทาให้สามารถสามารถ
จ้างพนักงานเพิ่มเติ มได้ สามารถนาการบริ การของห้องรายวัน ไปเพิ่มในบริ การห้องราย
เดือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั โครงการ
-บริ การซักรี ด ตูน้ ้ าหยอดเหรี ยญ และเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
-บริ การทาความสะอาดห้องภายในห้องพัก และการจัดบุคลากรดูแลความสะอาด
ส่ วนกลางและภายนอกห้องพัก
-การให้บริ การอินเตอร์เน็ตรายเดือน
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จากการเปรี ยบเทียบสิ่ งอานวยความสะดวกของคู่แข่ง ทาให้พบว่า สิ่ งอานวยความ
สะดวกพื้ น ฐานภายในห้ อ งที่ ต้ อ งมี คื อ เตี ย งพร้ อ มที่ น อนตู ้ เ สื้ อผ้า โต๊ ะ เครื่ องแป้ ง
เครื่ องปรับอากาศเคเบิลทีวี และอินเตอร์ เน็ต แต่การตกแต่งและเฟอร์ นิเจอร์ ของคู่แข่งจะ
ขาดความพิถีพิถนั ในด้านการใช้งานและความสวยงาม ดังนั้นจึงเป็ นกลยุทธ์ที่จะต้องเน้น
เพื่อสร้างความแตกต่าง ให้เป็ นปัจจัยหลักในการตัดสิ นใจของลูกค้า
ด้ านราคา (Price Strategy)
อพาร์ ตเมนท์รายเดือนจะเน้นกลยุทธ์ High value
จากการเปรี ยบเทียบราคาคู่แข่งในตลาด จะพบว่าส่ วนใหญ่จะมี อตั ราค่าเช่ าอยู่ที่
4,000-5,000 บาทต่อเดื อน ส่ วนใหญ่อตั ราการเข้าพักของคู่แข่งอยู่ที่ร้อยละ95ซึ่ งเป็ นการ
ตอกย้ าว่าตลาดในพื้นที่น้ ี ยงั มีความต้องการที่พกั อาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก อัตราค่าเช่ าที่ต้ งั
ไว้จะอยูท่ ี่ 5,000-5,500 บาทต่อเดือนเป็ นช่วงอัตราค่าเช่าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งไม่มาก
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่มีมากกว่า ด้วยราคาที่ต่างกัน 5001,000 บาทต่อเดือน ทาให้ลูกค้าเลือกที่จ่ายสู งกว่า เพื่อได้ในสิ่ งที่ดีกว่า ถึงแม้วา่ ทาเลที่ต้ งั จะ
ห่างจากรถไฟฟ้ าบีทีเอสมากกว่าก็ตาม
อพาร์ ทเม้นท์รายวันจะเน้นใช้กลยุทธ์ Good value
จากการเปรี ยบเทียบราคาคู่แข่งในตลาดจะพบว่า ราคาค่าเช่ ารายวันจะอยู่ที่ 6002,500 บาทต่อคืน ในพื้นที่สุขุมวิท 101 และสุ ขุมวิท 101/1ยังมีบริ การประเภทนี้ ค่อนข้าง
น้อย การตั้งราคาที่สูงน่ าจะไม่เหมาะสมกับกาลังซื้ อในพื้นที่ ประกอบกับทาเลที่ต้ งั ที่ดอ้ ย
กว่าคู่แข่ง ดังนั้น จึงใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า(Low cost airline)
ตัดสิ่ งที่ไม่จาเป็ นหรื อสิ่ งที่ลูกค้าไม่มองเป็ นมูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารเช้า สระว่ายน้ า ห้องออก
กาลังหาย พนักงานต้อนรับพนักงานหิ้ วกระเป๋ า โดยใช้เน้นการออกแบบ ความสะอาดและ
ความสะดวกสบายในการเข้าพักซึ่ งการมีบริ การห้องพักรายวันจะเพิ่มอัตราการคืนทุนเร็ ว
ยิง่ ขึ้น
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็ นพื้นที่ที่ทาง บริ ษทั เฮงกิจ จากัด ได้ซ้ื อเก็บไว้มากกว่า10
ปี โครงการนี้ จึงเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ที่ดินและสร้ างผลตอบแทน การเลื อกทาเลจึงไม่
สามารถทาได้แต่การขยายตัวของเมื องทาให้อตั ราการเข้าพักในพื้นที่ มีสูง อีกทั้งรองรั บ
ความเจริ ญที่ กาลังเข้ามามากขึ้ น โดยโครงการตั้งอยู่ใกล้เคี ยงแหล่ งชุ มชน โรงเรี ยนและ
แหล่งธุ รกิ จ ภายในซอยมี บริ การรถมอเตอร์ ไซด์รับจ้าง รถสองแถว มีร้านอาหาร ร้ านค้า
สะดวกซื้ อ อาทิ เช่น 7-eleven และ Tesco Lotus express
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แต่เนื่องด้วยการเดินทางออกไปหน้าปากซอยไม่สามารถเดินเท้าได้ กลยุทธ์ที่ปรับ
ใช้เพื่อให้การเดินทางเข้าออก สะดวกขึ้น คือ
-จัดพื้นที่บริ เวณหน้าโครงการสาหรับรถมอเตอร์ ไซด์รับจ้าง ทาการลงทะเบียนรถ
มอเตอร์ ไซด์รับจ้างเพื่อเก็บเป็ นประวัติและสามารถเรี ยกใช้บริ การช่วงเวลากลางคืนได้
-จัดหาจักรยาน เพื่อให้ผอู้ าศัยสามารถเดินทางไปยังร้านค้าภายในซอยได้
-เพิ่มพื้นที่จอดรถสาหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การส่ งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องมีการผสมผสานของ IMC โดยมีราย
ระเอียดดังนี้
Website/Online marketing
จากการวิจยั พบว่ากลุ่มลูกค้ามองหาห้องพักจากสื่ อออนไลน์เป็ นหลัก เนื่ องจากง่าย
ต่อการเปรี ยบเทียบ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูสถานที่ การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
สามารถท าได้24 ชั่วโมง ดัง นั้นจึ ง มุ่ ง หวัง ให้ก ารเข้า ถึ ง ธุ ร กิ จผ่า นทางอิ นเตอร์ เน็ ต ที่
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านเวปเพจที่ทาการสร้างขึ้นมาบนโดเมนhttp://H-villa.com และลง
ประกาศโฆษณาบนเวปไซต์สาหรับการค้นหาห้องพักเนื่ องจากราคาไม่แพงและเวปไซด์
เหล่านี้จะถูกจัดอันดับอยูใ่ นหน้า 1 ของเครื่ องมือค้นหาออนไลน์
การโฆษณา(Advertising)
การใช้สื่อโฆษณาจะใช้สื่อที่เจาะเข้าหากลุ่มเป้ าหมายโดยตรง โดยสื่ อประสมที่
เน้นให้เกิ ดการรั บรู ้ สถานที่ และความสวยงามและสะดวกสบายของอพาร์ ททเม้นท์เพื่ อ
ดึงดูดความสนใจให้เข้ามาติดต่อ
-Outdoor advertisingโดยติดป้ ายโฆษณาใน 2 ตาแหน่ง
-ติดตั้งป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในช่วง3เดือนก่อนเปิ ดให้บริ การ
-ติดตั้งป้ ายโฆษณาในช่วงปี แรก โดยเน้นในพื้นที่เขตพระโขนง และเขตบางนา ซึ่ ง
เป็ นพื้นที่ ที่เปิ ดดาเนิ นกิ จการ ทาการติ ดตั้งป้ ายโฆษณาบริ เวณหน้าปากซอยสุ ขุมวิท 101
ท้ายซอยปุณณวิถี 28 จุดที่สามารถเดินทางไป ซอยสุ ขุมวิท 101/1เพื่อให้กลุ่มคนที่สัญจร
ผ่านและคนในพื้นที่ซอยสุ ขุมวิท101/1รู้จกั และสามารถเดินทางมาที่อพาร์ ตเมนท์ได้ง่าย
มากขึ้น
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การสร้างห้องตัวอย่าง
ในโครงการจะเร่ งให้ผรู้ ับเหมาจัดทาห้องตัวอย่างในชั้นที่ 2 ของโครงการให้แล้ว
เสร็ จ เพื่อสามารถลงรู ปตัวอย่างห้องพักในสื่ อออนไลน์และป้ ายโฆษณา ให้กลุ่มลู กค้าที่
สนใจสามารถแวะเข้าชมห้องพัก และง่ายต่อการตัดสิ นใจ
การจัดการส่ งเสริ มการขายมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจพักที่อพาร์ ทเมนท์
และพักอาศัยนานขึ้น จึงต้องใช้กลยุทธ์ดงั นี้
-ลูกค้าที่เข้าพักและทาสัญญา 1 ปี สามารถเล่นอินเตอร์ เน็ตฟรี 6 เดือน
-ลูกค้าที่เข้าพักและทาสัญญา 2 ปี สามารถเล่นอินเตอร์ เน็ตฟรี 1 ปี
4. การวิเคราะห์ แผนการดาเนินการ
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ลู ก ค้า จะเดิ นทางเข้า มาดู ส ภาพห้อ งพัก และสถานที่ ต้ งั ด้ว ย
ตนเอง ในกรณี ที่ลูกค้าพึงพอใจและตัดสิ นใจเช่า เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเก็บข้อมูลทั้งหมด
ลงสู่ ระบบโปรแกรมสาเร็ จรู ปและสาเนาเอกสารการเช่าจากระบบ (ภาพที่ 4.2 - 4.3) เพื่อ
ทางผูบ้ ริ หารH Villa apartment สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทนั ที อีกทั้งยัง
ช่ ว ยป้ องกัน การทุ จริ ต ในกรณี ที่ ห้ อ งพัก เต็ ม ข้อ มู ล ลู ก ค้า จะถู ก เก็ บ ในระบบเพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถเรี ยกดูกรณี มีลูกค้าที่พกั ต้องการย้ายออก
เมื่อผูเ้ ช่านัดหมายทาสัญญาสิ่ งที่ผเู ้ ช่าต้องเตรี ยมมาในวันทาสัญญาคือ
1.สาเนาบัตรประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.เงินประกัน 3 เดือน
โดยให้ผูเ้ ช่ าอ่านรายละเอียดหนังสื อสัญญาให้เข้าใจ เมื่ อผูเ้ ช่ าทาหนังสื อสัญญา
และวางเงินเรี ยบร้อยแล้วทางอพาร์ ท เมนท์จะมอบสาเนาสัญญาเช่า 1 ฉบับ ใบเสร็ จรับเงิน
ผูเ้ ช่าจะได้รับกุญแจพร้อมสแกนลายนิ้วมือสาหรับการเข้า-ออกอพาร์ทเมนท์ ในวันที่จะย้าย
เข้า
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5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ

โดยให้ผูเ้ ช่ าอ่านรายละเอียดหนังสื อสัญญาให้เข้าใจ เมื่ อผูเ้ ช่ าทาหนังสื อสัญญา
และวางเงินเรี ยบร้อยแล้วทางอพาร์ ท เมนท์จะมอบสาเนาสัญญาเช่า 1 ฉบับ ใบเสร็ จรับเงิน
ผูเ้ ช่าจะได้รับกุญแจพร้อมสแกนลายนิ้วมือสาหรับการเข้า-ออกอพาร์ ทเมนท์ ในวันที่จะย้าย
เข้า
การดู แลจัดการจะถู กกาหนดและรั บคาสั่งโดยตรงจาก โดยผูจ้ ดั การทัว่ ไป โดย
แบ่งเป็ น 3 หน่วยงานหลัง
-แผนกทาความสะอาด
-แผนกรักษาความปลอดภัย
-แผนกติดต่อและต้อนรับลูกค้า
6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
เงิ นจากการลงทุน 20 ล้านบาท มูลค่าที่ ดิน 15 ล้านบาทและทาการกู้เงิ นลงทุ น
ทั้งสิ้ น 25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ระยะเวลาในการผ่อนชาระ 10 ปี
จากสมมุติฐาน ในกรณี ที่ปรับรู ปแบบเป็ นรายเดือนทั้งหมดสรุ ปได้วา่
1. NPVจากกระแสเงินสดตลอด 20ปี โดยมีค่าเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ 5.72% เป็ น
+16.4 ล้านบาท การลงทุนนี้ยงั คุม้ ค่า
2. IRR จะสามารถคืนทุนในเวลา 7.4ปี
3. Gross Profit Marginการที่รายได้ลดลง ทาให้สัดส่ วนค่าเสื่ อมราคาอาคารจะอยู่
ที่ 15% ของรายได้ ค่าเสื่ อมราคาเฟอร์ นิเจอร์ จะอยูท่ ี่ 9% ค่าใช้จ่าย 9% ทาให้กาไรข้างต้นจะ
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อยูท่ ี่ 65-70% โดยอัตราส่ วนที่ลดลงทุกปี เนื่ องจากสมมุติฐาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายสิ นค้าพี่เพิ่ม
สู งขึ้น 5%ทุกปี
4. EBIT Marginอัตราส่ วนรายได้ก่อนหักภาษีและดอกเบี้ย จะอยู่ที่ 57-62%
ตลอดช่ ว ง 10ปี ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ หารที่ ถู ก ตัด ลด ท าให้ มี สั ด ส่ วนค่ า ใช้จ่ า ย
ประมาณ 6%
5. Net Profit Marginจาก 26-41% ในช่วง 10 ปี โดยเพิ่มอัตราส่ วนอย่างรวดเร็ ว
จะเห็นได้ชดั เจนว่า ต้นทุนทางการเงินและภาษียงั คงเป็ นต้นทุนหลักของธุ รกิจนี้ ประมาณ
40%
6. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจอ
พาร์ ทเมนท์ภายใต้ชื่อ H villa apartment ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้
ในการลงทุน
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