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คุณประเทือง ทองสุข ผู้บริหารโครงการ





สภาพโดยทั่วไปและจุดแข็ง

ตัง้อยู่ หลัง ธกส.บางพลีทางเข้ามีป้ายโฆษณาบอก
อย่างชัดเจน พืน้ถมแล้วและบางส่วนมีคอนกรีตให้เช่า
จอดรถบัสมาหลายปี

อยู่ในท าเลที่ใกล้ทัง้ทางด่วนบางนาและเส้นบางนา-
ตราดถนนทางเข้ากว้าง 10 เมตรทางเข้าจากด้านใน
ห่างถนนหลักเพียง 100 เมตร



แผนการใช้พื้นท่ี

แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน A,B,C โซนละ 5 ไร่ เริ่มพัฒนาโซน A ก่อน

ปัจจุบันมีการก่อสร้างไปแล้ว 4500 ตรม. มีผู้เช่า 13 ราย จากพื้นที่ทั้งหมด 
5500 ตรม.



สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที

โครงการ

ไฟฟา้ ซิงเกิลเฟส 
ถนนทางเข้ากว้าง 10 เมตร

ประปา

ถนนคอนกรีตในโครงการกว้าง
6 เมตร

ไฟฟา้สอ่งสว่าง 50 ตรม./จดุ

ห้องน า้ 300ตรม./ห้อง



ใช้รูปแบบ HW-C กว้าง 15 เมตร สงูไมเ่กิน 6 เมตร 
ความยาวไมจ่ ากดั สร้างตัง้แต ่240-1000 ตรม.

รูปแบบโครงสร้างและการด าเนินการ



รูปแบบโครงสร้างและการด าเนินการ

งานพืน้ฐานรากส าหรับโกดงัใช้เก็บสนิค้ารับ นน.1-2 ตนั/ตรม. ใช้
เข็มหกเหล่ียมกดรับโครงสร้างและพืน้คอนกรีตหนา 15 cm.

โดยการเทวางบนดิน



เงื่อนไขการเช่าและลักษณะการท าสัญญามี 2 แบบ
1.เช่าก่อนสร้าง ผู้ เช่าต้องวางเงินมดัจ า 2 เดือน ในราคา 100บาท/ตรม. และสญัญาเช่า 3 ปี
2.เช่าภายหลงัที่มีการสร้างเสร็จแล้ว ผู้ เช่าท าสญัญาไม่น้อยกวา่ 1 ปี ในราคา 120บาท/
ตรม.( พิจารณาจากศกัยภาพของที่ดิน ท าเล ท่ีตัง้ ความต้องการของตลาด )



เงื่อนไขการรับค่าแนะน าการเช่าส าหรับตัวแทนของแฮปป้ีเฟรนไชส์เป็นผู้แนะน า
1.ได้รับคา่แนะน าจ านวน2 เดือนของค่าเช่า เมือผู้ เช่าท าสญัญาเช่า 3 ปี
2.เม่ือผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญาเงินค่าแนะน าในรอบสญัญานัน้จะตกเป็นของผู้บริหารโครงการ1เดือน



ข้อควรทราบส าหรับการเร่ิมลงทุนสร้างให้เช่า

1.วตัถปุระสงค์เพ่ือการเก็บสินค้าหรือการผลติในอตุสาหกรรม SME ท่ีไมมี่ความซบัซ้อน      
ของกระบวนการผลติและมีการใช้พืน้ท่ีในการรับน า้หนกัไมเ่กิน 1-2 ตนั / ตรม. 

2.การติดตัง้ท่ีไมยุ่ง่ยากในรูปแบบ PRE-FAB สามารถให้ผู้ เช่าเข้าอยูไ่ด้ภายใน 1-2 เดือน
3.เลือกขนาดพืน้ท่ี 240-1000 ตรม. ให้เช่า 100 บาทตอ่ ตรม.สญัญาละ 3 ปี สญัญา
ตอ่ไปขึน้ตามอตัราก้าวหน้าของราคาท่ีดินแตไ่มค่วรเกิน 10-20%โดยการเช่าต้องวางมดัจ า
ลว่งหน้า 2 เดือน และจ่ายคา่เช่าลว่งหน้าก่อนเข้าอยู ่1 เดือน (หรือตามความเหมาะสมของ
การลงทนุ) 
4.คา่ใช้จ่ายในการขออนญุาตก่อสร้างเป็นหน้าท่ีของผู้ลงทนุ รวมคา่ติดต่อประสานงานที่
ผู้บริหารโครงการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
5.มีการท าการตลาดลว่งหน้าทัง้ ออฟไลน์  และ  ออนไลน์เพ่ือหาผู้ เช่าเข้าท าสญัญาก่อนสร้าง
6.สถานท่ีก่อสร้างควรมีศกัยภาพในการพฒันา มีพืน้ท่ี 5 ไร่ขึน้ไป ถมแล้ว อยู่ใกล้เส้นทางหลกั
เข้าถงึได้โดยง่าย มีสาธารณปูโภคครบครัน สามารถท าโครงการได้ในระยะเวลา 10-12 ปี



รูปแบบที่เหมาะส าหรับสร้างให้เช่า

1.เป็นโครงสร้างท่ีกว้างไมเ่กิน 15 เมตร สงูท่ีสดุ 6 เมตรและความยาวตาม
พืน้ท่ีๆผู้ เช่าต้องการ 
2.พืน้คอนกรีตวางบนดินหนา 15 cm. มีตะแกรงเหลก็ มีเข็มรับโครงสร้างทกุๆ
สองเมตร



ทางเลือกส าหรับการคืนทุนในระยะเวลาอันสัน้

คือการเลือกใช้โครงสร้างเกรด B น ามา RE-USE ใหม(่ ยกเว้นหลงัคาใช้เมทลัชีสของใหม่
เทา่นัน้) ซึง่ในการเช่าผู้ เช่าไม่ได้ค านงึถึงของเก่าหรือใหม ่แตจ่ะค านึงถึงขนาดพืน้ท่ีตาม
ต้องการเหมาะกบัการลงทนุและธุรกิจ โครงสร้างประเภทนีร้าคารวมไฟฟา้สอ่งสว่าง ประปา 
ห้องน า้ พืน้คอนกรีต รวมเข็ม รวมคา่ขนสง่ ไมร่วมขออนญุาตและเขียนแบบ เฉลี่ยท่ี 4000 
บาทตอ่ ตรม.  เช่น ท่ีดินเป็นของผู้ลงทนุและไมค่ิดต้นทนุคา่ท่ีดิน
1.ขนาด 15x20  เมตร = 300 ตรม.
2.ให้เช่า 100บาท/ตรม.= 100x300=30000/เดือน / 360,000 / ปี 
3.ต้นทนุ4000x300= 1,200,000 บาท
4.ระยะเวลาคืนทนุ = ต้นทนุการสร้าง หารด้วย คา่เชา่รายปี  = 1,200,000 หาร 
360,000 = 33 ดือน และหากรวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆด้วยก็จะสามารถคืนทนุได้ไม่เกิน 4ปี



ทางเลือกส าหรับการบริหารงานผ่านแฮปป้ีเรียลเอสเตรท
คือการเลือกใช้การบริหารงานด้านการตลาดโดยผู้บริหารโครงการจากแฮปปีเ้รียลเอสเตรท และ
ให้ใช้แบรนด์แฮปปี ้ซึง่ในตลาดงานก่อสร้างเราคือผู้ผลติและติดตัง้โกดงัให้เช่าในรูปแบบ PRE-
FAB และเราคือผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ด้านการรให้เช่าโกดงัส าเร็จรูปตามขนาดท่ีผู้ เช่า
ต้องการและเราสามารถติดตัง้ให้ผู้ เช่าในเวลาอนัรวดเร็วทนัเวลาใช้งาน ซึง่ผู้ลงทนุจะได้รับ
โอกาสทีดีกวา่ส าหรับการบริหารธุรกิจและการหาผู้ เช่าโดยจะมีโบรกเกอร์ของแฮปปีเ้รียล
เอสเตรท จ านวน 850 คน มีสว่นแบง่ธุรกิจดงันี ้
1.คา่แนะน าในการหาคนเช่าของตวัแทนส าหรับสญัญาเชา่ 3 ปี  จ านวน คา่เชา่ 2 เดือน 
2.คา่บริหารโครงการ 10 % ของคา่เชา่ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด
3.กรณีผู้ เช่าเดิมตอ่สญัญาคา่เชา่เดือนแรกของสญัญานัน้ตกเป็นของผู้บริหาร
โครงการแทนเพราะสญัญาท่ี2 หากผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญาจะไมมี่การจ่ายให้ตวัแทนท่ี

แนะน าอีก
***ในการก่อสร้างเพ่ือการเช่าเม่ือมีผู้ เช่าแล้วจงึสร้าง ลดความเสี่ยงในการลงทนุคือจะมีผู้ เช่า
แน่นอนใน 3 ปีแรก
***การเลือกใช้วสัดเุกรดBเป็นอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในการลงทนุ
***การเลือกขนาดตัง้แต ่300-1000 ตรม. เป็นขนาดท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ


