บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย โดย ณ ปจจุบัน
สามารถแบงประเภทการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ออกเปน 2 ประเภทหลัก (Business Unit) ซึ่งประกอบดวย
1. โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเนนรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายใตชื่อ
“เลอริช” และ”ริชพารค” และ
2. โครงการประเภทบานเดี่ยว ทาวเฮาส/ทาวโฮมส บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใตตราสินคา “เดอะ ริช” และ
“ริชชี่ วิลล”
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
เปนธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในยานทําเลที่ดีและมีศักยภาพ ทั้งประเภท
แนวราบ ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส ทาวนโฮม และประเภทแนวสูง ไดแก คอนโดมิเนียม โดยโครงการของบริษัทในปจจุบัน
สามารถสรุปรายละเอียดและความคืบหนาในการขายและกอสราง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ไดดังนี้
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โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ลักษณะ
โครงการ

ปที่เปด
จอง/ขาย
โครงการ

เนื้อที่
โครงการ
(ไร-งาน-วา)

กลุมลูกคา
เปาหมาย1/

มูลคาโครงการ

ขายแลวสะสม

โอนแลวสะสม

คงเหลือขาย

จํานวน

มูลคา

จํานวน

มูลคา

จํานวน

มูลคา

จํานวน

มูลคา

(หนวย)

(ลานบาท)

(หนวย)

(ลานบาท)

(หนวย)

(ลานบาท)

(หนวย)

(ลานบาท)

รอยละของ
ความ
คืบหนา
กอสราง

รอยละของ
สัดสวน
การรับรู
รายได

คอนโดมิเนียม
1. ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร

ริมถนนเพชรเกษม
ใกลซอย 21

อาคารชุด
19 ชั้น

2548

1-0-0

C-B

212

300.00

212

300.00

212

300.00

-

-

100.00

100.00

2.เลอริช พระราม3

ริมถนนสาธุ
ประดิษฐ 41-43

อาคารชุด
22 ชั้น

2550

2-1-4.4

C-A

422

1,065.48

354

779.13

353

777.09

68

286.35

100.00

73.27

3.เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

ใกลแยก
สุทธิสาร

อาคารชุด
8 ชั้น

2553

0-2-14.3

C-B

77

183.72

66

153.73

59

135.96

11

29.99

100.00

74.00

4.เลอริช@อารียสเตชัน่

ซอยอารีย 2

อาคารชุด
8 ชั้น

2553

0-2-0

A

73

236.69

65

203.76

60

185.02

8

32.92

100.00

78.78

5.ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

ริมถนนกรุงเทพนนทบุรี

อาคารชุด
27 ชั้น

2554

3-3-21.5

C-B

803

1,391.69

732

1,253.83

386

690.29

71

137.86

100.00

49.88

6.ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

ถนประชาราษฎร
สาย 2

อาคารชุด
26 ชั้น

2556

3-0-64.6

C-B

735

1,728.45

335

784.04

-

-

400

944.41

5.24

2.50

ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี
(ถ.340)

บานดี่ยว
2 ชั้น

2547

13-3-1

C-B

74

160.00

74

160.00

74

160.00

-

-

100.00

100.00

ซอยสุขุมวิท 105

ทาวนโฮม
3 ชั้น

2556

13-2-88

B-A

140

662.14

12

68.06

1

4.18

128

594.08

25.00

0.63

บานเดี่ยว
1.ริชชี่วิลล บางบัวทอง

ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม / โฮมออฟฟศ
1.เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท105

หมายเหตุ :
1/
A มีรายไดตอเดือน 80,000 บาทขึ้นไป และ B มีรายไดตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท และ C มีรายไดตอเดือน 15,001- 50,000 บาท
โปรดดูการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทไดในหัวขอ 3.2.1.5 ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย
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โครงการที่เปดขายแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้
1. โครงการประเภทคอนโดมิเนียม
1.1 โครงการ “ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร” (ขายหมดแลว)

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 19 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ริมถนนเพชรเกษมใกลซอย 21

เนื้อที่

1-0-0 ไร

จํานวนหนวย

212 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

32 - 64 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

300 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

1.35 - 3.60 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูมีรายไดระดับ 30,000 - 70,000 บาทตอเดือน
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณถนนเพชรเกษม ผูที่มีที่ทํางาน
บริเวณสีลม สาทรผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พักอาศัยเดิม หรือนัก
ลงทุน

จุดเดนของโครงการ

ใกล MRT สถานีบางไผ 300 ม. โรงพยาบาลพญาไท3 มหาวิทยาลัยสยาม
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1.2 โครงการ “เลอริช เทรนดี้คอนโด สาธุประดิษฐ” (“เลอริช พระราม 3”)

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 22 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ริมถนนสาธุประดิษฐ ระหวางซอย 41 และ 43 แขวงชองนนทรีย เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ

เนื้อที่

2-1-4.4 ไร

จํานวนหนวย

422 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

28.30 - 78.52 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

1,066 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

1.49 - 6.20 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 ผูที่มีรายไดระดับ 30,000 - 130,000 บาทตอเดือน
 ผูที่ทํางานในยานถนนพระราม 3 สาทร หรือผูที่ตองการแยกตัวจาก
ครอบครัวเดิม หรือซื้อเพื่อเปนทรัพยสิน

จุดเดนของโครงการ

 คอนโดมิเนียม ติดถนนใหญ ใจกลางเมือง ติดทางดวน 3 สาย ใกล สีลม
สาทร เพียง 5 นาทีรับวิวสวยสาทร-เจาพระยา ความสุข 360 องศา ใกล
Central , Tesco Lotus, Makro พระราม 3
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1.3 โครงการ “เลอริช รัชดา-สุทธิสาร”

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ใกลแยกสุทธิสาร

เนื้อที่

0-2-14.3ไร

จํานวนหนวย

77 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

23.50 – 55.00 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

184 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

1.80 - 3.85 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูมีรายไดระดับ 35,000 - 80,000 บาทตอเดือน
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณถนนรัชดา - สุทธิสาร ผูที่มีที่
ทํางานบริเวณแนวรถไฟฟาหรือผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พักอาศัย
เดิม

จุดเดนของโครงการ

ติด MRT สถานีสุทธิสาร 200 ม. 2 นาที หางสรรพสินคา : เซ็นทรัล ลาดพราว,
เมเจอรรัชโยธิน, โรบินสัน, คารฟูร, จัสโก, , ฟอรจูน, โลตัส, โฮมโปร, บุญถาวร
มหาวิทยาลัย : ม.หอการคา, ม.เซนจจอหน, ม.จันทรเกษม, ม.เกษตร, ม.ศ.ว.
ประสานมิตร
สถานที่ทํางาน : อาคารเมืองไทยภัทร, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ศาลอาญา,
กรมสงเสริมการสงออก, เมืองไทยประกันชีวิต, SCB PARK, RS TOWER
โรงพยาบาล : โกลเดนเยียสเนอสซิ่งโฮม,เซนตคารลอส,เปาโล เมโมเลียล
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1.4 โครงการ “เลอริช@อารียสเตชั่น”

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ซอยอารีย 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เนื้อที่

0-2-0ไร

จํานวนหนวย

73 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

35-54 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

237 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

2.79 - 4.50 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูที่มีรายไดระดับ 60,000 - 90,000 บาทตอเดือน
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณอารียสัมพันธ ผูที่มีที่ทํางาน
บริเวณแนวรถไฟฟาหรือผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พักอาศัยเดิม

จุดเดนของโครงการ

 ทําเลที่ตั้งบนซอยอารีย 2 อยูใกลสถานีรถไฟฟาอารีย (BTS) เพียง 300 เมตร
และที่ตั้งสถานที่ราชการ อาทิ กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร ฯลฯ อยูใกล
กับ La Villa community Mall สถานชอปปงสุดหรู, ตึกชินวัตร, ททบ.5
เดินทางสะดวกดวยทางดวนขั้นที่ 2 (ถ.พระราม 6) เขาออกไดหลายเสนทาง
ทั้ง ถ.พหลโยธิน, ถ. ประดิพัทธ หรือ ถ. พระราม 6 ภายในดีไซนกะทัดรัดแต
ครบถวน อาทิ หองชุดแบบ 1 หองนอน 35 ตรม. กั้นหองแยกสวนหองนอน
และ Living room หองน้ําเขาออกได 2 ทาง ไมแออัดดวยจํานวน 11 หองตอ
ชั้น ใหความเปนสวนตัวสูงสุดระหวางคุณกับแขกคนสําคัญ มีสระวายน้ํา
และฟตเนสวิวสูง, ปลอดภัยดวยระบบ CCTV มีพนักงานดูแลตลอด 24 ชม.
เขาออกดวยคียการด ระบบปองกันอัคคีภัย
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1.5 โครงการ “ริชพารค@บางซอนสเตชั่น”

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 27 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี

เนื้อที่

3-3-21.5 ไร

จํานวนหนวย

803 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

28 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

1,392 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

ประมาณ 2 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูที่มีรายไดระดับ 40,000 บาทตอเดือน ขึ้นไป
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณบางซื่อ ผูที่มีที่ทํางานบริเวณ
แนวรถไฟฟาหรือผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พักอาศัยเดิม

จุดเดนของโครงการ

 คอนโดมิเนียมสูง 27 ชั้น “เชื่อมตอชีวิต ใกลชิดธรรมชาติ” เปนโครงการที่
ใหญที่สุด มีจํานวนหอง 803 หอง การเดินทางสะดวกสบาย อยูใกลรถไฟฟา
2 สาย คือ สายสีแดง (รฟม. บางซื่อ-ตลิ่งชัน) และสายสีมวง (MRT บางซื่อบางใหญ)
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1.6 โครงการ “ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ”

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 26 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ถนนประชาราษฎรสาย2

เนื้อที่

3-0-64.6 ไร

จํานวนหนวย

735 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

21-38 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

1,729 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

1.50 - 2.66 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูที่มีรายไดระดับ 40,000 บาทตอเดือนขึ้นไป
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณบางซื่อ ผูที่มีที่ทํางานบริเวณ
แนวรถไฟฟาหรือผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พักอาศัยเดิม

จุดเดนของโครงการ

 คอนโดมิเนียมสูง 26 ชั้น “ทําเลทวีคา” การเดินทางสะดวกสบาย อยูใกล
รถไฟฟา 2 สาย คือ สายสีน้ําเงิน (รฟม. บางซื่อ-ทาพระ) และสายสีมวง
(MRT บางซื่อ-บางใหญ)
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2. โครงการประเภทบานเดี่ยว
2.1 โครงการ “ริชชี่วิลล บางบัวทอง” (ขายหมดแลว)

ประเภทโครงการ

บานเดี่ยว 2 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

เนื้อที่

13-3-1

จํานวนหนวย

74 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

50 - 60 ตารางวา ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

160 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

2.40 - 3.90 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 พนักงานและเจาของกิจการ มีลักษณะครอบครัวขนาดกลาง มีรสนิยม และ
ชอบความหรูหรา
 ผูมีรายไดระดับ 45,000 - 85,000 บาทตอเดือน
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ผูที่มี
ที่ทํางานบริเวณบางบัวทอง ปากเกร็ด หรือผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทน
ที่พักอาศัยเดิม

จุดเดนของโครงการ

ติดถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี สถานที่ทํางาน : บริษัท เอสบี เฟอรนิเจอร,
บริษัท อรรถบูรณ จํากัด, บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากัด,
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3. โครงการประเภททาวนเฮาส ทาวนโฮม และโฮมออฟฟศ
โครงการ “เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 ”

ประเภทโครงการ

ทาวนโฮม 3 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ซอยสุขุมวิท105

เนื้อที่

13-2-88 ไร

จํานวนหนวย

140 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

172 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

662 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

เริ่มตน 3.99 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูที่มีรายไดระดับ 80,000 บาทตอเดือนขึ้นไป
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณถนนศรีนครินทร ผูที่มองหา
ที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พักอาศัยเดิม หรือเจาของกิจการขนาดเล็ก-กลาง

จุดเดนของโครงการ

ทาวนโฮม 3 ชั้น บนทําเลที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในยานสุขุมวิท 105
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เงื่อนไขการชําระเงินของโครงการตางๆ ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สามารถสรุปไดดังนี้
โครงการ

คอนโดมิเนียม
- ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร
- เลอริช พระราม3
- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร
- เลอริช@อารียสเตชั่น
- ริชพารค@ บางซอนสเตชั่น
- ริชพารค@ เตาปูนอินเตอรเชนจ
บานเดี่ยว
- ริชชี่วิลล บางบัวทอง
ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม / โฮมออฟฟศ
- เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท105

เงื่อนไขการชําระเงิน
เงินจอง เงินทําสัญญา
และเงินดาวน

จํานวนงวดผอนดาวน 1/

เงินโอน

รอยละ 10 ของมูลคารวม
20,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
10,998 บาท
35,000 บาท

รอยละ 12

รอยละ 90 ของมูลคารวม
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 88 ของมูลคารวม

10,000 บาท

-

รอยละ 100

50,000 บาท

-

รอยละ 100

1/

หมายเหตุ : บางโครงการไมมีจํานวนงวดผอนดาวน เนื่องจากเปนโครงการกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งผูซื้อจะตองชําระเปนเงินโอนครั้งเดียวเต็ม
จํานวน

3.2 การตลาด ภาวะการแขงขัน และแนวโนมอุตสาหกรรม
3.2.1 การตลาด
3.2.1.1 กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงพัฒนาใหครอบคลุมและกระจายใน
หลายๆ กลุมผลิตภัณฑและสถานที่ทําเลที่ตั้ง เพื่อที่จะตอบสนองความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคใหมากที่สุด โดยการ
พัฒนาที่อยูอาศัยในแตละทําเล บริษัทจะพิจารณาใหเหมาะสมกับตลาด ปจจุบันบริษัทกําหนดกลุมผลิตภัณฑเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมคอนโดมิเนียม กลุมบานเดี่ยว กลุมทาวนเฮาส ทาวนโฮม โดยบริษัทใหความสําคัญกับการออกแบบและตกแตง การ
ออกแบบจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในอยางลงตัว สอดคลองกับรูปแบบและวิถีการใชชีวิตในเมืองของคนรุนใหม รวมทั้งมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในโครงการอยางครบถวน เชน สระวายน้ํา การจัดพื้นที่สีเขียวใหมีสัดสวนที่มากพอ เครื่องออกกําลัง
กาย เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการบริหารจัดการโครงการและบริการหลั งการขาย ตั้งแตเริ่ ม
กอสรางโครงการ การวางแผนงานพัฒนาการกอสรางโครงการที่จะไมกอใหเกิดการรบกวนลูกคาที่เขาอยูอาศัยแลว สวนการ
บริการหลังการขายจะมีหนวยงานบริการโดยเฉพาะที่ใหบริการและแกปญหาใหกับลูกคาที่เขาพักอาศัยแลว
3.2.1.2 กลยุทธทางดานราคา
บริ ษัท กําหนดกลยุท ธทางด านราคา โดยพิจ ารณาจากปจจัย ตางๆ เช น การกําหนดตําแหนงผลิตภั ณฑ กลุม ลูกคา
เปาหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ ทําเลที่ตั้ง พื้นที่ใชสอย เปนตน และเปรียบเทียบกับราคาขายของโครงการอื่นที่มีรูปแบบและ
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ที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงตนทุนของโครงการ ไมวาจะเปนคาที่ดิน คาใชจายในการออกแบบ คาใชจายในการ
กอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยการกําหนดราคาขายจะตองเปนราคาที่เหมาะสม ผูบริโภครูสึกถึงความคุมคา อาทิ
เชนตั้งราคาที่เหมาะสมบนทําเลเดียวกันกับคูแขงขันดวยราคาที่ต่ํากวาเล็กนอยแตคุณภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน
เปนตน นอกจากนี้บริษัทจะตองสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนใหอยูในระดับที่เหมาะสมที่ตองการได
3.2.1.3 กลยุทธทางดานสื่อสารการตลาดและสงเสริมการขาย
บริษัทใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบตางๆ หลากหลายชองทาง โดยมีเปาหมายเพื่อใหกลุมลูกคา
เปาหมายสามารถรับรูและจดจําชื่อบริษัทและโครงการของบริษัทได ดังนี้
1) การโฆษณาผานสื่อสารมวลชน (Mass Media) เชน วิทยุ โทรทัศน และสิ่งพิมพตางๆ เพื่อเปนการสื่อสารการตลาดใน
วงกวาง
2) การสื่อสารผานสื่อกลางแจง (Outdoor Media) เชน ปายบิลบอรด ปายบอกทาง เพื่อเปนการสื่อสารกับกลุมลูกคาที่อยู
รอบๆ โครงการหรือบริเวณใกลเคียงกับทําเลที่ตั้งโครงการเปนหลัก
3) การสื่อสารในชองทางเลือกอื่นๆ (Below The Line) เชน การสื่อสารทางตรง (Direct Mail) การออกบูธแสดงสินคา การ
จัดกิจกรรมที่โครงการ การจัดกิจกรรมลูกคาแนะนําลูกคา การจัดกิจกรรมรวมกับองคกรอื่น เปนตน
4) การสื่อสารการตลาดในชองทางสื่อใหม (New Media) เชน การสื่อสารผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.rp.co.th)
การสื่ อสารผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิค ส (E-Mail) การโฆษณาผานเว็บไซตอื่นๆ การสงขอความผานระบบ
โทรศัพทมือถือ (SMS) เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการประชาสัมพันธขาวสารของบริษัทผานสื่อตางๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ
ใหกลุมลูกคาเปาหมายไดรับทราบขอมูล เชน การแถลงขาวเปดตัวโครงการใหม การจัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธกับทั้ง
ลูกคาใหมและลูกคาเกา เพื่อสรางการรับรูขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและโครงการที่กําลังขายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ลูกคาสัมพันธ (CRM) กับลูกคาที่ซื้อโครงการของบริษัทไปแลว เพื่อใหลูกคาไดเขามามีสวนรวมกับบริษัท อันเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีในระยะยาว ซึ่งจะทําใหเกิดการแนะนําและบอกตอเกี่ยวกับโครงการของบริษัทไปยังผูบริโภคอื่นๆ ตอไป
3.2.1.4 กลยุทธทางดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑโดยตรงผานสํานักงานขายของแตละโครงการ ดวยทีมงานขายที่มีความเปนมือ
อาชีพ มีความรูและเขาใจในผลิตภัณฑเปนอยางดี สามารถอธิบายใหลูกคาและประชาชนทั่วไปที่สนใจไดรับรูรับทราบ
รายละเอียดและขอมูลของโครงการ และมีหองตัวอยางเปดแสดงใหผูที่สนใจชม ณ ที่ตั้งโครงการ โดยในแตละโครงการจะมี
ทีมขายประมาณ 1 - 4 คน ตามแตขนาดของโครงการ และมีการกําหนดคานายหนาในการขายเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกทีมขาย
นอกจากทีมงานขายของบริษัทแลว บริษัทยังมีชองทางเสริมอื่นๆ โดยอาจวาจางทีมขายจากบริษัทที่เปนผูเชี่ยวชาญดาน
งานขายจากภายนอกใหเปนผูบริหารการขายโครงการใหแกบริษัท และกําหนดคาตอบแทนตามยอดขายที่เกิดขึ้น
ทั้ ง นี้ ผู ที่ ส นใจในโครงการของบริ ษั ท ยั ง สามารถโทรศั พ ท เ ข า มาสอบถามรายละเอี ย ดได ที่ ห มายเลข
02-886-1816-7 หรือศึกษาขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rp.co.th
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3.2.1.5 ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทจะเนนกลุมลูกคาระดับกลางเปนหลัก โดยมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งปรับตามสถานการณเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมได
ทั้งนี้ ลูกคาของบริษัทเปนลูกคารายยอยทั้งหมด และไมมีรายใดที่มีสัดสวนเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของแตละโครงการ มีลักษณะดังนี้
กลุมลูกคาเปาหมาย
A
B
C

ราคาตอหนวย
5.00 – 7.50 ลานบาท
3.00 – 4.99 ลานบาท
1.00 – 2.99 ลานบาท

ระดับรายไดตอเดือน
80,000 บาทขึ้นไป
50,001 - 80,000 บาท
15,001 – 50,000 บาท

3.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
3.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโนม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่สําคัญธุรกิจหนึ่งที่มีผลตอภาวะเศรษฐกิจในประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจนี้มี
ผลสําคัญตอเนื่องไปยังปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ เชน การกอสราง ภาวะการจางงาน การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
สภาพคลองตางๆ ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูบริโภค ดังจะเห็นไดวารัฐบาลหลายๆ ชุดไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาวนี้ จึงได
ใหการสงเสริมธุรกิจนี้ใหมีการขับเคลื่อนไปขางหนาไดเพื่อใหภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีการพัฒนาตอไป รวมทั้งเพื่อเปนการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศใหมีที่พักอาศัยอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ก็ไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ หลายปจจัย เชน ภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ ราคาวั ส ดุ ก อ สร า ง หรื อ อั ต ราดอกเบี้ ย เป น ต น โดยในช ว งที่ ผ า นมา ป จ จั ย สํ า คั ญ ดั ง กล า วที่ มี ผ ลต อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยไดมีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในแผนภาพขางลางนี้
การเปลี่ยนแปลงในปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย
อัตราการเติบโตของ GDP

อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR เฉลี่ยธนาคารพาณิชยในประเทศ ณ สิ้นป
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ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง รายป (เฉลี่ยดัชนีรายเดือน)
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ที่มา : สํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการคา

ภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ จะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ
GDP ซึ่งในป 2555 มีอัตราเติบโตรอยละ 6.4 ขยายตัวขึ้นมากจากป 2554 ที่มีการเติบโตรอยละ 0.1 เรงขึ้นจากปกอนหนาตาม
ปญหาขอจํากัดในภาคการผลิตที่เริ่มคลี่คลายลงตามลําดับ ประกอบกับอุปสงคภาคเอกชน ทั้งการบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนภาคเอกชนที่สามารถฟนกลับสูระดับกอนอุทกภัยไดแลว นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐ เชน การเพิ่มรายไดแรงงาน
รายวันและเงินเดือนขาราชการ การรับจํานําขาวเปลือก โครงการรถยนตคันแรก โครงการบานหลังแรก และการทยอยปรับ
ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ยังมีสวนสนับสนุนการใชจายภายในประเทศ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทในการ
สนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดวา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดอยางตอเนื่องที่
รอยละ 5.2 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 4.7 – 5.7) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงคภาครัฐและอุปสงคจากตางประเทศที่
คาดวาจะยังคงขยายตัวได อันมีปจจัยสนับสนุนจากการเบิกจายตามแผนบริหารจัดการน้ําในระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุน
รวม 3.5 แสนลานบาทที่คาดวาจะเริ่มทยอยลงทุนไดมากขึ้นในป 2556 ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโลกที่แมวาจะยังคงมี
ความเสี่ยง แตมีแนวโนมวาจะเริ่มฟนตัวขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ตาม อุปสงคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลง ภายหลังจากที่มี
การเรงการบริโภคและการลงทุนเพื่อฟนฟูภายหลังเหตุการณอุทกภัยไปมากแลวในปกอน
ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสรางรวมในป 2555 (เฉลี่ยดัชนีรายเดือน) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 120.4 ในป 2554 เปน
124.7 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 8.96 ทั้งนี้ ผลกระทบที่สําคัญมาจากผลิตภัณฑคอนกรีตที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นในอัตราสูง โดย
ดัชนีราคาคอนกรีตในป 2555 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 106.9 ในป 2554 เปน 124.0 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 15.88 สาเหตุ
มาจากแรงหนุนจากความตอ งการใช ปูนซีเมนตที่กอ ตัวตั้งแตปลายป 2554 บวกกับความจําเปนที่ตองใช ปูนซีเมนตเพื่อ
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน โรงงานและอาคารบานเรือน ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม นอกจากนี้ยัง
มีปจจัยบวกจากโครงการกอสรางพื้นฐานขนาดใหญหลายโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การบริโภคปูนซีเมนตสวน
ใหญใชจากการผลิตภายในไทย แตการกอสรางโครงการขนาดใหญบางแหงจําเปนตองใชซีเมนตชนิดอื่นที่ไมสามารถผลิตได
ในประเทศ ในขณะที่ดัชนีราคาเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กคอนขางทรงตัว โดยสถานการณดังกลาวยังคงมีผลตอเนื่องมาถึงป
2556 ในขณะที่ ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง(เฉลี่ยดัชนีรายเดือน) ในครึ่งปแรกของป 2556 อยูที่ 125.5 ซึ่งยังคงมีทิศทาง
ปรับเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
ในสวนของภาวะอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2555 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
มีแนวโนมปรับตัวลดลง เปนผลจากนโยบายการเงินที่ผอนคลายของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อกระตุนภาวะเศรษฐกิจและ
การลงทุนในประเทศ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR เฉลี่ยธนาคารพาณิชยในประเทศ ณ สิ้นป 2555 อยูที่รอยละ 7.19 ขณะที่
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวาทิศทางดอกเบี้ยในป 2556 จะคงอยูในระดับต่ําตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
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เครื่องชี้ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงที่ผานมา
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ในเขตกรุงเทพฯ

ดัชนีราคาที่อยูอาศัยจากฐานขอมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย
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หมายเหตุ :
การพิจารณาการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารอาจไมสามารถนํามาใชวิเคราะหรวมกันได เนื่องจากฐานขอมูล
ที่แตกตางกัน รวมทั้งจํานวนหนวยที่มีการออกใบอนุญาตกอสราง ไดรวมเอาจํานวนหนวยทั้งที่มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และไมขออนุญาต
จัดสรรที่ดินเขามาดวย โดยกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการที่อยูอาศัยแนวราบที่แบงแปลงจัดสรร 10 แปลงขึ้นไปตองยื่นขออนุญาตจัดสรร
ดังนั้น ผูที่ไมมีการแบงแปลงถึงจํานวน 10 แปลงตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมตองยื่นขออนุญาตจัดสรร และนอกจากนี้ การออกใบอนุญาตกอสราง
มิไดแสดงวาจะตองมีการกอสรางจริงทุกรายการ แตจะสะทอนถึงการวางแผนงานของผูประกอบการในขณะนั้น

จากขอมูลของศูนยอสังหาริมทรัพยรายงานวาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2555 มีการออกใบอนุญาตจัดสรร
ที่ดิน จํานวน 21,271 หนวย ลดลงรอยละ 14.41 ในขณะที่มีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัยแนวราบ จํานวน
63,654 หนวย ลดลงรอยละ 7.03 คิดเปนพื้นที่กอสราง 10.40 ลาน ตร.ม. ลดลงรอยละ 1.79 ซึ่งสาเหตุหลักที่อุปทานของที่อยู
อาศัยแนวราบมีอัตราลดลงเกิดจากปญหาอุทกภัยรุนแรงในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จึงทําใหที่อยูอาศัยแนวราบจํานวนมากถูกน้ํา
ทวม ทั้งที่เปนบานในโครงการจัดสรรและบานนอกโครงการจัดสรร ทําใหเกิดผลทางจิตวิทยาและตลาดหองชุดคอนโดมิเนียม
กลับมาไดรับความสนใจจากผูบริโภค โดยมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย อาคารสูง จํานวน 945 หนวย
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.80 คิดเปนพื้นที่กอสราง 4.47 ลาน ตร.ม. ลดลงรอยละ 2.40
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ในส วนของดั ชนีร าคาที่อ ยู อาศั ย ในเขตกรุง เทพฯ และปริม ณฑลในป 2555 (เฉลี่ ย ดัช นี ณ สิ้ น ไตรมาสของทั้ง 4
ไตรมาส) ดัชนีราคาที่ดินมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 4.27 ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 ดัชนีราคาอาคารชุด
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.82 สวนดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมที่ดินปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.24 ซึ่งหากไมรวมที่ดินแลวทั้งดัชนีราคา
บานเดี่ยวและดัชนีราคาทาวนเฮาสตางมีการปรับตัวลดลง
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(หนวย)

ผูประกอบการสราง
- บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย
- อาคารชุด
รวมสรางโดยผูประกอบการ
ประชาชนสรางเอง
รวม

2551

2552

2553

2554

2555

27,513
34,049
61,562
24,017
85,579

21,634
53,725
75,359
19,618
94,977

24,476
59,919
84,395
22,498
106,893

26,994
34,734
61,728
20,128
81,856

23,662
64,716
88,378
23,497
111,875
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ในสวนของจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ป 2555 มีจํานวน 111,875 หนวย
เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 36.67 โดยแยกเปนที่อยูอาศัยที่ประชาชนเปนผูสรางเองมีจํานวนรวม 23,497 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ
16.74 ในขณะที่ที่อยูอาศัยที่ผูประกอบการสรางมีจํานวนรวม 88,378 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 43.17 ทั้งนี้ สวนที่เพิ่มขึ้นเปน
ประเภทคอนโดมิเนียมจาก จํานวน 34,734 หนวย ในป 2554 เปน 64,716 หนวย ในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 86.32 โดยสาเหตุ
หลักเนื่องจากเหตุการณอุทกภัยที่ผานมา ทําใหผูบริโภคสนใจที่อยูอาศัยแนวสูงมากขึ้น อีกทั้งมีการชะลอตัวของการเปด
โครงการที่อยูอาศัยแนวราบ รวมถึงมีการสงมอบบานพรอมที่ดินซึ่งกอสรางเสร็จลาชา ทําใหจํานวนที่อยูอาศัยประเภท บาน
เดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย มีจํานวนลดลงโดยมีจํานวนจาก 26,994 หนวย เปน 23,662 ในป 2555 ลดลงรอย
ละ 12.34
สินเชื่อที่อยูอาศัย
สินเชื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล (ลานบาท)
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หากพิจารณาในสวนของสินเชื่อที่อยูอาศัยจากสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถสะทอนภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดอีก
มุมมองหนึ่ง ในสวนของอุปสงคของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากสินเชื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล ป 2555 มีประมาณ 1.34 ลานลาน
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บาท มีอัตราเพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ11.72 และในสวนของอุปทานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากสินเชื่อผูประกอบการเพื่อ
ใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยนั้น ในป 2555 มีประมาณ 0.45 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.76 ถือเปนอัตราการ
ขยายตัวที่ใกลเคียงกัน
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดดังนี้
• เครื่องชี้ทางดานอุปสงค
อุปสงคของตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวมในป 2555 ยังขยายตัวจากปที่ผานมา สะทอนจากการขยายตัวของยอดสินเชื่อที่
อยูอาศัย รวมทั้งมูลคาการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีการขยายตัวเชนเดียวกัน
ในป 2556 คาดวาอุปสงคของตลาดอสังหาริมทรัพยอาจชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ แตปจจัยสนับสนุน อาทิ การ
ขยายตัวดานโครงขายคมนาคมทั้งในสวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผูประกอบการอาจมีการปรับลดราคาขายลงเพื่อ
รักษาสภาพคลองทางการเงินของตน จะทําใหอุปสงคชะลอตัวไมมากนัก
• เครื่องชี้ทางดานอุปทาน
ในป 2555 เครื่องชี้ทางดานอุปทานมีการขยายตัว สะทอนจากจํานวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย และจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เปนผลจาก
อุปสงคที่ขยายตัว ความเชื่อมั่นของผูประกอบการอสังหาริมทรัพยที่มากขึ้น และสถาบันการเงินที่มีนโยบายสนับสนุนการ
ปลอยสินเชื่อใหแกผูประกอบการที่มีฐานะมั่นคง
สําหรับป 2556 คาดวาอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพยจะชะลอความรอนแรงจากป 2555 แมวาจะมีโครงการที่เปดตัว
ใหม โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ใกลแนวรถไฟฟา แตความเขมงวดของสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อแกผูประกอบการที่
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับผูประกอบการรายยอยจะทําใหมีอุปทานใหมไมมากนัก
• เครื่องชี้ทางดานราคา
ในป 2555 ราคาที่อยูอาศัยโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงคที่ขยายตัวเปนสําคัญ โดยดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมที่ดิน
ดัชนีทาวนเฮาสพรอมที่ดิน ดัชนีอาคารชุดและดัชนีที่ดินมีการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ในสวนของราคาวัสดุกอสรางโดยรวมมีการ
ขยายตัวเชนกันจาก ความจําเปนที่ตองใชปูนซีเมนตเพื่อซอมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน โรงงานและอาคาร
บานเรือน ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม เปนหลัก
แนวโนมราคาที่อยูอาศัยโดยรวมในป 2556 คาดวาจะมีการขยายตัวซึ่งปจจัยสําคัญมาจาก แรงกดดันดานตนทุนการ
กอสรางที่ที่เพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนแรงงานภาคกอสรางและภาคอสังหาริมทรัพย จนถึงความเขมงวดมากขึ้นของสถาบัน
การเงินในการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย อยางไรก็ตาม ราคาอสังหาริมทรัพยในบางพื้นที่
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แนวโนมตลาดบานจัดสรรและภาวะการแขงขัน
จํานวนบานจัดสรรสรางเสร็จ (บานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (หนวย)
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ในป 2555 ธุรกิจบานจัดสรรมีอัตราการเติบโตลดลงจากปที่ผานมา โดยจํานวนบานจัดสรรสรางเสร็จ (บานเดี่ยว บาน
แฝดและทาวนเฮาส) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอัตราลดลงประมาณรอยละ 4.46 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
ปญหาอุทกภัยรุนแรงในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จึงทําใหที่อยูอาศัยแนวราบจํานวนมากถูกน้ําทวม ทั้งที่เปนบานในโครงการ
จัดสรรและบานนอกโครงการจัดสรร ซึ่งแนวโนมดังกลาวนี้ทําใหผูประกอบการที่มีขนาดเล็กดําเนินธุรกิจไดลําบากมากขึ้น
เนื่องจากตลาดมีการแขงขันที่สูงขึ้น ตลอดจนสถาบันการเงินเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการขนาด
กลางและใหญตางมีการปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจดวยการพัฒนาโครงการขนาดที่ไมใหญมาก ประมาณ 2 - 5 ลานบาทตอ
หนวย เพื่อใหสอดคลองกับกําลังซื้อของลูกคาในปจจุบัน และเนนในทําเลที่เปนที่ตองการของตลาด เชน ทําเลในเมือง หรืออยู
ติดถนนใหญ การเดินทางคมนาคมสะดวก
ในป 2556 จํานวนบานจัดสรรสรางเสร็จจดทะเบียนยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในชวง 6 เดือนป 2556 มีจํานวนบาน
จัดสรรสรางเสร็จ (บานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 57,300 หนวย เพิ่มขึ้น
รอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาซึ่งมีจํานวน 53,800 หนวย โดยเปนโครงการประเภททาวนเฮาสหรือทาวน
โฮม มากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อลดลง และสภาวะตลาดโดยรวมยังคงมีการ
แขงขันที่สูง โดยผูประกอบการตางปรับกลยุทธทางการตลาดและหันมาใชการสงเสริมการขายมากขึ้น
แนวโนมตลาดคอนโดมิเนียมและภาวะการแขงขัน
จํานวนอาคารชุดสรางเสร็จ จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (หนวย)
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ในป 2555 จํานวนอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการขยายตัวสูง โดยมีจํานวน
78,391 หนวย ขยายตัวจากป 2554 รอยละ 125.69 เนื่องจากผูประกอบการในธุรกิจไดมีการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุด
มากขึ้นโดยเฉพาะตามแนวเสนทางรถไฟฟา เชน ถนนสุขุมวิท รัชดาภิเษก ลาดพราว โดยที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดไดรับ
ความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมคนทํางานเนื่องจากมีทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทางและมีราคาตอหนวยที่
ไมสูงมากเมื่อเทียบกับบานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส ทั้งนี้ ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนเปนตัวเลขที่สะทอนที่อยูอาศัยที่มีการ
เปดโครงการมาแลวกอนหนานี้ประมาณ 12 - 24 เดือนเปนสวนใหญ ดังนั้น อาคารชุดที่สรางเสร็จจดทะเบียนในป 2555 จึง
เปนโครงการที่เริ่มสรางประมาณป 2553 – 2554 และอาจเปนโครงการที่ขายแลวหรือยังขายไมไดรวมกัน
ทั้งนี้ การที่มีจํานวนอาคารชุดใหมทยอยเขาสูตลาดเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีอาคารชุดเหลือขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจ
สงผลทําใหผูประกอบการเริ่มพิจารณาชะลอการเปดโครงการใหมออกไป หรือเนนปดการขายโครงการเดิมกอนดวยการเพิ่ม
กลยุทธสงเสริมการขายมากขึ้น
ในป 2556 จํานวนอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอัตราขยายตัวลดลงเล็กนอย โดยมี
จํานวน 31,500 หนวย ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยสวนใหญเปนโครงการของบริษัทที่มีขนาด
ใหญและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีราคาขายในระดับไมเกิน 3 ลานบาทตอหนวย ทั้งนี้ คาดวาการแขงขันในตลาด
อาคารชุดจะยังคงรุนแรงอยูเนื่องจากมีจํานวนอาคารชุดที่จะเปดตัวใหม และอาคารชุดที่สรางเสร็จพรอมโอนและยังเหลือขาย
อยู ดังนั้น จึงอาจเกิดการพัฒนากลยุทธการแขงขันใหมเพื่อสรางจุดขายใหกับตนเอง หรือการขยายกลุมเปาหมายใหมเพื่อเปน
ทางเลือกสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา หรือเก็บไวและเมื่อถึงเวลาที่เศรษฐกิจฟนตัว จะสามารถขายตอใน
ราคาที่สรางผลตอบแทนจากการลงทุนได
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตลาดในเชิงรุก ดวยการสื่อสารการตลาดในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหกลุมลูกคา
เปาหมายสามารถจดจําและรับรูชื่อและขอมูลโครงการของบริษัทได และเนนทีมงานขายทั้งภายในและภายนอกบริษัทใหมี
การนําเสนอขอมูลโครงการโดยจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมปกติอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสรางยอดขายโครงการให
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งผูบริหารของบริษัทประเมินโครงการของบริษัทวายังสามารถแขงขันไดในภาวะตลาดเชนนี้
สรุปโครงการของบริษัทกับโครงการของผูประกอบการอื่นในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกัน
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พื้นที่
สุขุมวิท105

โครงการของบริษัท
เดอะริชบิซโฮม สุขุมวิท 105

โครงการ
เลอ เน็กซตรา
ฟลอราวิลล
LPN แบริ่ง

โครงการของผูประกอบการอื่น
ผูประกอบการ
บริษัท นอมบุญ จํากัด
บริษัท ฟลอราวิลล กรุป จํากัด
บริษัท แอลพีเอ็นดีวิลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
บริษัทมีความเชื่อมั่นในโครงการของบริษัทที่จะสามารถแขงขันไดกับโครงการของผูประกอบการอื่น เนื่องจากความมี
ศักยภาพในการแขงขัน ดังนี้
 ทําเลที่ตั้งของโครงการ
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ เป น ลํ า ดั บ ต น ๆ ในเรื่ อ งของสถานที่ แ ละทํ า เลที่ ตั้ ง ของโครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ นํ า เสนอต อ ผู บ ริ โ ภค โดยจะต อ งอยู ใ นทํ า เลที่ ดี มี ศั ก ยภาพ ใกล ส ถานที่ สํ า คั ญ เช น สถานศึ ก ษา
หางสรรพสินคา โรงพยาบาล เปนตน การเดินทางคมนาคมเปนไปโดยสะดวก โดยในหลายๆ โครงการของบริษัท จะอยูใกล
แนวรถไฟฟาในปจจุบันหรือที่จะดําเนินการกอสรางในอนาคต หรืออยูใกลทางขึ้นลงทางดวนหรือถนนวงแหวนตางๆ ทําให
บริษัทเชื่อมั่นวาโครงการของบริษัทจะไดรับการตอบรับจากลูกคา
 การออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ
บริษัทดําเนินการออกแบบโครงการที่เนนใหสามารถตอบสนองความตองการและรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภค โดย
จัดวางผังใหเหมาะสมกับทําเลพื้นที่ และจัดสรรพื้นที่ใชสอยใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ตอบรับความตองการของ
ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยโครงการของบริษัทจะใหมีการออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนําที่มีชื่อเสียงและมี
ประสบการณเปนที่ยอมรับในธุรกิจ
 การบริหารความสัมพันธลูกคา
บริษัทกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ ที่จะตองมุงเนนสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา โดยการนําระบบการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management) มาใชในการบริหารกลุมลูกคาทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม โดยมี
การเก็บฐานขอมูลลูกคาทุกราย และมีการสื่อสารกับลูกคาเหลานี้อยางตอเนื่อง ใหลูกคาไดเขามามีสวนรวมกับบริษัท อันเปน
การสรางความสัมพันธอันดีในระยะยาว ซึ่งจะทําใหเกิดการแนะนําและบอกตอเกี่ยวกับโครงการของบริษัทไปยังผูบริโภค
อื่นๆ ตอไป
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.3.1 การจัดหาใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
การจัดหาที่ดิน
บริษัทมีชองทางการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจากแหลงตางๆ หลายแหลง ไดแก การสืบหาที่ดินโดยผูบริหารของ
บริษัทซึ่งเปนกลุมผูที่มีประสบการณในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมายาวนาน และมีสายสัมพันธอันดีกับผูคนในแวดวงธุรกิจที่
หลากหลาย หรือผูที่มีที่ดินในครอบครอง การจัดหาที่ดินจากนายหนาคาที่ดิน หรือการจัดหาที่ดินผานการประมูลทรัพยสิน
จากสถาบันการเงินซึ่งเปนทรัพยสินที่ติดเปนหลักประกันที่ไมกอใหเกิดรายได หรือการประมูลทรัพยสินจากกรมบังคับคดี
เปนต น โดยบริษัทจะพิจารณาเลือ กซื้อ ที่ดินที่ผานการพิจารณาถึงศั กยภาพทําเลที่ตั้งของที่ดิ นนั้นแลววาสามารถพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยได เชน ผูบริโภคมีความตองการซื้อที่อยูอาศัยในละแวกนั้น มีการพัฒนาสาธารณูปโภคในบริเวณนั้น
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เพียงพอ การเดินทางคมนาคมขนสงมีความสะดวก เปนตน จากนั้นบริษัทจะดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการทั้ง
ทางดานการตลาด การเงิน การกอสราง หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และเมื่อผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการแสดง
ใหเห็นวามีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และสามารถสรางผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมได บริษัทจะกําหนดราคาซื้อ
และทําการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจาของกรรมสิทธิ์นั้นตอไป โดยนโยบายของบริษัทจะทําการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
ทันที จะไมทําการซื้อที่ดินเพื่อรอเก็บไว เนื่องจากไมตองการรับภาระตนทุนการถือครองที่ดินโดยไมจําเปน ปจจุบันบริษัทมี
ที่ดินรอการพัฒนาไมมาก (ศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) โดยบริษัทอาจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยบนที่ดินนี้ไดหากโอกาสเอื้ออํานวย และมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาตอไป
ทั้งนี้ หากบริษัทมีการซื้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางกัน
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11 ในหัวขอเรื่องนโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต)
การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง บริษัทจะเปดใหมีการประมูลเพื่อคัดเลือกจากบริษัทที่ปรึกษา
ประมาณ 2 - 3 รายใหทําการยื่นขอเสนอเขามายังบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาจากผลงาน ประสบการณ และความพรอมใน
การทํางาน โดยที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตองในรายละเอียด
ขั้นตอน เทคนิค วิธีการทํางาน การติดตั้ง และทดสอบงานในระหวางการกอสรางจนแลวเสร็จ ทั้งนี้ สําหรับโครงการแนวราบ
อาทิเชน บานเดี่ยวและทาวเฮาส/ทาวโฮมส บริษัทอาจไมจําเปนตองวาจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางจากภายนอกก็ได
เนื่องจากทีมงานภายในของบริษัทมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นี้ในโครงการบางประเภท เชน เดอะริช บิซ โฮม
สุขุมวิท 105 เปนตน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการใชที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางจากทีมงานภายในหรือจากบริษัทภายนอกโดยดู
จากประสบการณในการควบคุมงานกอสรางแตละประเภท และความพรอมของทีมงาน
การจัดหาผูรับเหมากอสราง
บริษัทมีหนวยงานภายในในการประสานงานเพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงานเพื่อวาจางผูรับเหมากอสรางจากบริษัท
ภายนอก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางหลักที่จะใหมีการประกวดราคาในทุกโครงการ โดยใหมีผูยื่น
เสนอราคา 3 รายขึ้นไป โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑตางๆ ไดแก ประสบการณ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตที่ผาน
มา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงการของบริษัท ความเรียบรอยของงานกอสราง ความตรงตอเวลาในการสงมอบ
งาน รวมทั้งยังพิจารณาถึงความพรอมในการทํางานและสถานะการเงินของบริษัทผูรับเหมากอสราง
การจัดหาวัสดุกอสรางและสินคาจําเปนสําหรับการพัฒนาโครงการ
ในการจัดหาวัสดุกอสรางเพื่อใชในการกอสรางโครงการ บริษัทจะใหผูรับเหมากอสรางเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ
วัสดุกอสรางหลัก เชน อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เปนตน รวมทั้งจะตองเปนผูรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
กอสรางดังกลาวเองดวย โดยบริษัทจะกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุกอสรางที่ใชในโครงการใหผูรับเหมากอสราง
ทราบ ซึ่งผูรับเหมากอสรางจะไดทําการประเมินและคํานวณคาวัสดุกอสรางที่จะตองใชท้ังหมดไวเปนสวนหนึ่งของคาจาง
รับเหมากอสราง ในขณะที่วัสดุกอสรางบางประเภทที่มีการใชเปนจํานวนมากในรูปแบบที่เหมือนกัน หรือสามารถนับจํานวน
ไดแนนอน และมีราคาตอหนวยคอนขางสูง บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบจัดหาเอง เชน เสาเข็ม ลิฟต สุขภัณฑ เครื่องปรับอากาศ
เครื่องกําเนิดไฟ เปนตน โดยบริษัทสามารถจัดหาไดจากผูจัดจําหนายภายในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายที่จะซื้อ
วัสดุกอสรางเปนจํานวนมากเก็บไวเปนสินคาคงคลัง
ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทไมมีการพึ่งพิงผูจัดจําหนายหรือผูรับเหมากอสรางจากภายนอกรายใดราย
หนึ่งเปนพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีการติดตอกับคูคาที่เปนผูจําหนายวัสดุกอสรางประมาณ 10 ราย และมีความสัมพันธอันดีตอ
กัน โดยไมมีการซื้อจากผูจัดจําหนายรายใดเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาซื้อหรือจัดจางทั้งหมด ในขณะที่ในบางป
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อาจมีการวาจางผูรับเหมากอสรางภายนอกซึ่งคิดเปนสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับมูลคาซื้อหรือจัดจางรวม แตถือเปน
ลักษณะธุรกิจปกติที่มีมูลคาจางผูรับเหมากอสรางจํานวนที่สูงตามขนาดของโครงการ ซึ่งในการวาจางนั้นผูรับเหมากอสราง
จะตองทําหนังสือสัญญาค้ําประกันงานใหแกบริษัทตามมูลคาจางดวยเพื่อสรางความเชื่อมั่นในผลงานและการดําเนินการ
กอ สร างให แ ก บ ริ ษั ท โดยบริ ษั ทสามารถเลือ กพิ จ ารณาว าจ า งผู รับ เหมากอ สร า งภายนอกไดโ ดยการเปด ประมู ล ราคาที่
ผูรับเหมากอสรางภายนอกเสนอเขามา จึงทําใหไมมีการพึ่งพิงผูรับเหมากอสรางภายนอกรายใดรายหนึ่งแตอยางใด
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3.3.2 กระบวนการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
พิจารณาที่ดินที่มีศักยภาพ
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

ออกแบบ Conceptual Design

1 เดือน

1 เดือน

ยื่นขอสนับสนุนทางการเงิน
1 เดือน

ทําสัญญาขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
1-2 สัปดาห

ทําสัญญาซื้อขายที่ดิน
1 สัปดาห

ออกแบบ Preliminary
1 เดือน

จัดทําแบบกอสราง
และรายละเอียด

ไมใช

โครงการแนวราบ :
พื้นที่เกินกวา 100 ไร หรือตั้งแต 500 หลังขึ้นไป
หรือ
โครงการอาคารชุด :
ตั้งแต 80 หองขึ้นไป

จัดทําแบบกอสราง รายละเอียด และ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ใช

2 เดือน

เสนอรายงานศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

1 เดือน

6-12 เดือน

ถมดิน
พัฒนาสาธารณูปโภคเบื้องตน
สรางสํานักงานขาย
สรางบาน/หองตัวอยาง

ยื่นขออนุญาตกอสราง

คัดเลือกที่ปรึกษา ควบคุมงานกอสราง
1-2 สัปดาห

คัดเลือกผูรับเหมากอสราง

1 เดือน

1 เดือน

เปดจองขาย และทําสัญญา

1-2 สัปดาห

ดําเนินการกอสรางโครงการ
12-24 เดือน

ลูกคาตรวจสอบบาน/หอง และทําการโอนกรรมสิทธิ์

บริการหลังการขาย และ Customer Relationship Management (CRM)
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

3.3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานราชการในเรื่องของการกอสรางโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหโครงการอาคารชุดที่มีจํานวนตั้งแต 80 หนวยขึ้นไป หรือโครงการ
บานจัดสรรที่มีพื้นที่เกินกวา 100 ไรขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแต 500 หลังขึ้นไป ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อยื่นตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันมลภาวะที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในระหวางกอสรางและหลังกอสราง ไมวาจะเปนการจัดใหมี
ผาใบคลุมอาคารในระหวางกอสรางเพื่อปองกันเศษวัสดุกอสรางหลนมาทําอันตรายแกผูสัญจรไปมา และเมื่อกอสรางเสร็จ
แลว ในอาคารนั้นๆ จะตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง รวมทั้งจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร เปนตน
มาตรการตางๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีในทุกโครงการตามมาตรฐานที่กําหนด
อยางเครงครัด ที่ผานมาบริษัท จึงไมมีประเด็นเรื่องผลกระทบตอ สิ่งแวดลอ ม และไมมี คาใชจายเพิ่มเติมในการปอ งกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากคาใชจายในการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งมี
คาใชจายในการจัดทําแตละครั้งประมาณ 4 แสนบาท – 1 ลานบาทแลวแตลักษณะของโครงการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทไดมีการวาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการของบริษัท 3 แหง ไดแกโครงการเลอริช พระราม3 โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น และโครงการริช
พารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ โดยมีบริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เปนที่ปรึกษา โดยโครงการทั้งสามแหงได
ผานความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยไดรับการรองเรียนในประเด็นเรื่องการประกอบกิจการของบริษัทที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมมีกรณีพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีจํานวนหนวยที่จอง ทําสัญญาซื้อขายแลวแตยังมิไดโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการมี
จํานวน 705 หนวย คิดเปนมูลคาเทากับ 1,450.01 ลานบาท โดยมีละเอียดตามตาราง ดังนี้
โครงการ

คอนโดมิเนียม
- เลอริช พระราม 3
- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร
- เลอริช@อารียสเตชั่น
- ริชพารค@บางซอนสเตชั่น
- ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ
ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม / โฮมออฟฟศ
- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105
รวม

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

จํานวน
(หนวย)

ความคืบหนา
ใน การ
กอสราง

1,065.48
183.72
236.68
1,391.69
1,728.45

422
77
73
803
735

100.00
100.00
100.00
100.00
5.24

1
7
5
346
335

2.04
17.77
18.74
563.54
784.04

2556
2556
2556
2556
2557

662.14
5,268.16

140
2,250

25.00

11
705

63.88
1,450.01

2556
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จํานวนหนวยที่ขายแลวแตยัง
ไมไดสงมอบ
จํานวน
มูลคา
(หนวย)
(ลานบาท)

ระยะเวลาทีค่ าดวา
จะโอน
กรรมสิทธิ์

