แผนธุรกิจ
บริการตรวจสอบบ้ านระหว่ างก่ อสร้ าง
รุ่ งศักดิ์ ตั้งโสภณวัชร์

บทคัดย่ อ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในธุรกิจไปมากเมื่อเทียบกับ
ยุคสมัยก่อนที่คนซื้อบ้านมีความเสี่ ยงสู ง ในการที่จะไม่ได้บา้ นตามสัญญา หรื อได้มาก็มี
คุณภาพที่ไม่ดี แต่กใ็ ช่วา่ ในปั จจุบนั ทุกข์ของคนซื้อบ้านจะหมดไป ทุกวันนี้ยงั คงมีเรื่ อง
ร้องเรี ยนของคนซื้อบ้านอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ แต่รูปแบบของปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปจากก่อน
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงมีความคิดก่อให้เกิดธุรกิจ บริ การตรวจสอบบ้านระหว่างก่อสร้าง
(Inspection Home Consultant) เพื่อให้บริ การตรวจสอบคุณภาพบ้านระหว่างการก่อสร้าง
ตั้งแต่งานตอกเสาเข็มจนถึงงานส่ งมอบบ้านให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่จะมีบา้ นได้รับบ้านที่
มีคุณภาพดีจากผูร้ ับเหมาที่มาก่อสร้างบ้าน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่ทาํ การก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ผ่าน
บริ ษทั รับเหมางานก่อสร้าง เช่น บริ ษทั โฟร์พฒั นา จํากัด , บริ ษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด , บริ ษทั
ซีคอน โฮม จํากัด , บริ ษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จํากัด , บริ ษทั มีนบุรีรับสร้างบ้าน จํากัด
เป็ นต้น และกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือบ้านผ่านโครงการบ้านจัดสรร เช่น
บริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จํากัด(มหาชน) , บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) , บริ ษทั
เอเชียน พร๊ อเพอร์ ต้ ี จํากัด(มหาชน) เป็ นต้น

การแบ่งส่ วนตลาด (Segmentation) กําหนดส่ วนแบ่งการตลาดเป็ นตลาดกลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประเภทที่อยูอ่ าศัย ในพื้นที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล มูลค่าตลาดของการ
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่อยูอ่ าศัย กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล เท่ากับ 452,000 หน่วย (เฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2555-2559) ประมาณ 248,410 ล้านบาท ธุรกิจรับสร้างบ้าน ประมาณ 80,000 ล้านบาท และ
โครงการบ้านจัดสรร ประมาณ 168,410 ล้านบาท
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 5 เดือน มี
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 69.60 % และมีมูลค่าเงินปัจจุบนั สุ ทธิจากการลงทุน
(NPV) เท่ากับ 11,424,510.03 บาท กิจการมีการวางแผนจากการลงทุนอย่างรัดกุมทําให้
บริ ษทั มีความสนใจในการลงทุน
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และ
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิจากการลงทุนสู ง ส่ งผลให้โครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่ากับการ
ลงทุน อีกทั้งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าแผนธุรกิจฉบับนี้จะเป็ นแนวทางที่ทาํ ให้เป็ นที่รู้จกั ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่ หลายในตลาดก่อสร้างบ้านพักอาศัย
คําสํ าคัญ : ตรวจสอบบ้าน , ตรวจสอบบ้านระหว่างก่อสร้าง

1.ความป็ นมาของธุรกิจ
การสร้างบ้านเอง” มีจุดเด่นกว่า “การซื้อบ้านในโครงการหมู่บา้ นจัดสรร” ตรงที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถออกแบบ ปรับแต่ง และเลือกทําเลที่ต้ งั รู ปแบบบ้าน รวมถึงคุณภาพของ
วัสดุก่อสร้าง ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ การสร้างบ้านเองในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล นั้นมี
จํานวนประมาณ 2 หมื่นหลังต่อปี คิดเป็ นมูลค่าราว 4.4 หมื่นล้านบาท ในปี 2016 โดยเป็ น

ส่ วนแบ่งตลาดของ “ธุรกิจรับสร้างบ้านครบวงจร” ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท หรื อราว 25%
และที่เหลือเป็ นส่ วนของ “ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านทัว่ ไป”
อีไอซีคาดว่าตลาดรับสร้างบ้านในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้
ในอนาคต จากปั จจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้ง 1) ที่ดินว่างเปล่าในกรุ งเทพฯ ที่ยงั เหลืออยูอ่ ีกมาก
โดยเฉพาะใน 10 เขตพื้นที่ที่อยูอ่ าศัยหลัก และ 2) การใช้จ่ายเพื่อรี โนเวทบ้านที่คาดว่าจะ
ขยายตามจํานวนบ้านที่มีอายุเกินกว่า 30 ปี ซึ่งจะมีปริ มาณเพิม่ ขึ้นถึง 3.1 แสนหลัง ใน
ระหว่างปี 2018-2021
“การสร้างบ้านเอง” ตัวเลือกของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการมีบา้ นในรู ปแบบไม่ซ้ าํ ใคร หาก
พูดถึงทางเลือกของผูบ้ ริ โภคคนหนึ่งที่ตอ้ งการจะมีบา้ นเป็ นของตัวเอง ก็คงจะไม่พน้ 3
ทางเลือกหลักๆ ไม่วา่ จะเป็ น 1) เลือกที่จะซื้อในโครงการจัดสรร 2) เลือกที่จะสร้างเองโดย
การว่าจ้างแยกเป็ นส่ วนงาน เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง หรื อ 3) เลือกที่จะสร้างบ้านเอง
ผ่านการใช้บริ การธุรกิจรับสร้างบ้านครบวงจร ที่เปรี ยบเสมือน one-stop-service ทั้งนี้ การ
เลือก “สร้างบ้านเอง” นั้นมีจุดเด่นกว่าการซื้ อบ้านในโครงการจัดสรร ตรงที่ผบู ้ ริ โภค
สามารถมีอิสระในการออกแบบ ปรับแต่ง และเลือก รู ปแบบบ้าน คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
รวมถึงทําเลที่ต้ งั ของบ้านได้ตามความต้องการ
จึงไม่แปลกที่ปริ มาณบ้านสร้างเองใน
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลโดยเฉลี่ยจะมีจาํ นวนราว 2 หมื่นหลังต่อปี ซึ่งมากกว่าปริ มาณ
ก่อสร้างบ้านในโครงการจัดสรรราว 8 พันหลังต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
ตลาดรับสร้างบ้านในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลมีมูลค่าถึง 4.4 หมื่นล้านบาท ในปี
2016 กว่า 25% เป็ นส่ วนแบ่งของ “ธุรกิจรับสร้างบ้านครบวงจร” และที่เหลือเป็ นของ “ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างบ้านทัว่ ไป” แม้วา่ กําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคได้ชะลอตัวลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ประกอบกับหนี้ครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสูงในช่วงที่ผา่ นมา ส่งผลให้ตลาดรับสร้างบ้านใน
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลมีมูลค่าลดลงประมาณ 2%CAGR มาอยูท่ ี่ราว 4.4 หมื่นล้านบาท

ในช่วง ปี 2012-2016 อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดเด่นของธุรกิจรับสร้างบ้านครบวงจรที่เหนือกว่า
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านทัว่ ไป ทั้งด้านความต่อเนื่องในการก่อสร้าง และด้านความเสี่ ยง
ของการทิ้งงานที่อยูใ่ นระดับตํ่า
รวมถึงความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงส่ งผลให้ธุรกิจรับสร้างบ้านครบวงจรนั้นมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 19% ในปี
2012 เป็ น 23% ในปี 2016
ภาพที่ 1 ส่ วนแบ่ งตลาดของธุรกิจรับสร้ างบ้ านกลับเพิม่ ขึน้ ประมาณการมูลค่ าตลาดรับสร้ าง
บ้ านในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่ วงปี 2012-2016
หน่วย: พันล้านบาท

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Home Builder Association (HBA) และ REIC

2.รายละเอียดสิ นค้ าและบริการ
Inspection Home Consultant ให้บริ การควบคุมงานก่อสร้าง (Construction
Supervision) สําหรับบ้านพักอาศัยช่วยเจ้าของบ้านกํากับดูแลและประสานงานกับฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่ มต้นงานก่อสร้างจนถึงสิ้ นสุดงานก่อสร้าง เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บ้านพัก

อาศัยได้ดาํ เนินไปอย่างสอดคล้องกับข้อกําหนดของบ้านพักอาศัย โดยบริ การควบคุมงาน
ก่อสร้างครอบคลุมขอบเขต สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1)ช่วงการก่อสร้าง (Construction Phase)
2)ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Phase)

3.การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Forces Model)
1.การแข่ งขันกันระหว่างคู่แข่ งภายในอุตสาหกรรมเดีย วกัน (Rivalry Among Current
Competitors)
 คู่แข่งขันด้านตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง ตั้งแต่งานตอกเข็มจนถึงส่ งมอบ
บ้านให้ลูกค้า เช่น QCM QC HOUSE & MANAGEMENT & CheckCon
Professional Inspection
 คู่แข่งขันด้านตรวจสอบบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว เข้าตรวจสอบบ้านที่ก่อสร้าง
เสร็ จแล้วเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ เช่น บริ ษทั พันวาพลัส เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด และ
SquareWa
 คู่แข่งขันของธุรกิจ ส่ วนใหญ่จะเน้นไปทาง ควบคุมงานคอนโดมิเนียมทั้ง
อาคาร และ ควบคุมงานโครงการบ้านจัดสรร
2. อํานาจต่ อรองของ Supplier (Bargaining Power of Suppliers)
 บริ ษทั ออกแบบและจัดทําโมบายแอฟท์ (Mobile App) เนื่องจากรู ปแบบ
บ้านที่แตกต่างกัน ทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งโมบายแอฟท์ (Mobile App) เป็ นประจํา
3. อํานาจต่ อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)

 ลูกค้าสามารถเลือกบริ ษทั เข้ามาตรวจสอบคุณภาพบ้านได้ แต่บริ ษทั
บริ การตรวจสอบคุณภาพบ้านมีไม่มากนัก ส่ วนมากบริ ษทั จะเน้นไปทางควบคุมตรวจสอบ
โครงการบ้านจัดสรรทั้งโครงการ
 ลูกค้าส่ วนใหญ่จะไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการทํางานก่อสร้างและงานระบบ
ต่างๆ ทําให้มีตวั เลอกไม่มากนัก
4. ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
 เลือกวิศวกรที่รู้จกั หรื อได้รับการแนะนํา เข้ามาตรวจสอบคุณภาพบ้าน
ของเจ้าของบ้าน
5. ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันหน้ าใหม่ (Threat of New Entrance)
 คู่แข่งขันด้านเข้ามาง่าย ถ้ามีการใช้โมบายแอฟท์(Mobile App.)มาใช้งาน
ทําให้รูปแบบการทํางานที่เหมือนกันกับบริ ษทั
 คู่แข่งขันเข้ามาง่าย มีการใช้โมบายแอฟท์ (Mobile App.) และมีวศิ วกรที่
มีคุณวุฒิที่สูงกว่า ทําให้คู่แข่งขันเหนือกว่าบริ ษทั

3.การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
กําหนดส่ วนแบ่งการตลาดเป็ นตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประเภทที่อยูอ่ าศัย
ในพื้นที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล มูลค่าตลาดของการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยูอ่ าศัย กรุ งเทพฯปริ มณฑล เท่ากับ 452,000 หน่วย (เฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555-2559) ประมาณ 248,410 ล้าน

บาท ธุรกิจรับสร้างบ้าน ประมาณ 80,000 ล้านบาท และโครงการบ้านจัดสรร ประมาณ
168,410 ล้านบาท

4.ตลาดเป้ าหมาย (Market)
 กลุม่ ลูกค้าที่ทาํ การก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ผ่านบริ ษทั รับเหมางานก่อสร้าง
 กลุม่ ลูกค้าที่ซ้ือบ้านผ่านโครงการบ้านจัดสรร เป็ นกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปซื้อบ้านกับ
โครงการหมู่บา้ นจัดสรร

5.ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัท
วิสัยทัศ น์ (Vision)
Inspection Home Consultant เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาในระดับมาตรฐานสากล
มุ่งมัน่ พัฒนานวัตกรรม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
อย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ (Mission)
1) ดําเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผลงานอย่างมีคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุ ดของลูกค้า
2) บริ หารจัดการอย่างมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และมีธรรมภิบาล

3) พัฒนาบุคลากร ด้วยการเพิม่ ศักยภาพ และสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน
เน้นการทํางานอย่างมีความสุ ข ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้
องค์กรเติบโตอย่างมัน่ คง
4) ขยายธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั
และพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญเฉพาะด้าน โดยได้มาตรฐานสากล และเป็ นผูน้ าํ ในตลาดนั้นๆ

6.แผนการจัดองค์ กร
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้ างองค์ กรและแผนผังองค์ กร (Organization Chart)

บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารและพนักงานทั้งสิ้ น 9 คน ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ จํานวน 1
คน อัตราเงินเดือน 50,000 บาท , ผูจ้ ดั การแผนกการตลาดและการขาย จํานวน 1 คน อัตรา

เงินเดือน 40,000 บาท , ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน 40,000
บาท , ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน 45,000 บาท , เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขาย จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน 25,000 บาท , เจ้าหน้าที่บญั ชีและการเงิน จํานวน 1 คน
อัตราเงินเดือน 25,000 บาท , วิศวกรโยธา จํานวน 2 คน อัตราเงินเดือน 30,000 บาท และ
วิศวกรไฟฟ้า จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน 30,000 บาท

7.แผนการเงิน
นโยบายแหล่ งเงินทุนและแผนการเงิน
จากการประเมินเงินลงทุนเริ่ มของโครงการแล้วต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ น 2,000,00.00
บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของธุรกิจสภาวะเศรษฐกิจและภาวะอัตราดอกเบี้ยในปั จจุบนั
แล้วนั้น ทางบริ ษทั จะจัดหาเงินลงทุนจากผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,300,00.00 บาท และ จากส่ วน
ของหนี้สินจานวน 700,000.00 บาท โดยสามารถแยกรายละเอียดได้ดงั ตาราง
แหล่ งที่มาของเงินทุน
เงินทุนจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน

1,300,000.00 บาท

เงินทุนจากส่ วนของหนี้สิน จํานวน

700,000.00 บาท

การสํ ารองเงินสด
การสํารองเงินสดเพือ่ ใช้ในการหมุนเวียนจะอยูท่ ี่ 500,000.00 บาท ซึ่งสามารถรองรับ
ต้นทุนได้มากกว่า 1 เดือน

รายชื่ อผู้ถือหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้น
ลําดับ

รายชื่ อ

1
2
3
4

นายรุ่ งศักดิ์ ตั้งโสภณวัชร์
นางสาววีณา แซ่ต้งั
นายรุ่ งเรื อง แซ่ต้งั
นางสาวสุ ภาพร แซ่ต้งั
รวม

ราคา
หุ้น
100
100
100
100

จํานวน
หุ้น
6,630
1,950
2,470
1,950
13,000

มูลค่ าหุ้น
(บาท)
663,000
195,000
247,000
195,000
1,300,000

เปอร์ เซนต์
51.00 %
15.00 %
19.00 %
15.00 %
100.00 %

จุดคุ้มทุน (Payback Period) แสดงการคํานวนจุดคุม้ ทุน (Payback Period) วิเคราะห์
ได้วา่ ระยะเวลาที่จะคืนทุนเท่ากับ 1.40 (1 ปี กับ 5 เดือน)
มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ (Net Present Value) แสดงการคํานวนมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net
Present Value) วิเคราะห์ได้วา่ มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) ของโครงการจะมีมูลค่าเท่ากับ
11,424,510 บาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR) แสดงการคํานวนอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) วิเคราะห์ได้วา่ มีอตั ราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 69.60 %
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