บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 50 ลานบาท โดยกลุมบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
คลายคลึงกัน ภายใตการบริหารองคกรโดย ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ เพื่อมุงเนนการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และ
เปนทําเลที่ใกลแหลงชุมชน ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 714 ลานบาท และมีทุนชําระแลว 500 ลานบาท
มี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู เ ลขที่ 667/15 อาคารอรรถบู ร ณ ชั้ น 7 ถนนจรั ล สนิ ท วงศ แขวงอรุ ณ อมริ น ทร เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร
บริษัทเริ่มตนพัฒนาและเสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการแรกเมื่อป 2547 ภายใตชื่อ “ริชชี่วิลล บางบัวทอง”
ซึ่งเปนโครงการบานเดี่ยว จํานวน 74 ยูนิต ตั้งอยูในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มูลคาโครงการประมาณ 160 ลานบาท
หลังจากนั้นไดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยอีกหลายโครงการ ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้
ป 2545 พฤศจิกายน - กอตั้งบริษัท โดยกลุมบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 50 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีสํานักงาน
ตั้งอยูเลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ ชั้น 5 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร
ป 2547 มกราคม - เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “ริชชี่วิลล บางบัวทอง” เปนบานเดี่ยว 2 ชั้น บนพื้นที่ 13 ไร
จํานวน 74 ยูนิต ตั้งอยูที่อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี มูลคาโครงการประมาณ 160 ลานบาท
ป 2548 มิถุนายน - เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร” เปนอาคารชุดพักอาศัยแบบ
คอนโดมิเนียม สูง 19 ชั้น จํานวน 212 ยูนิต ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ มูลคาโครงการ
ประมาณ 300 ลานบาท
ป 2550 มกราคม - เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “เลอริช เทรนดี้คอนโด สาธุประดิษฐ” (“เลอริช พระราม3”) เปน
คอนโดมิเนียม สูง 22 ชั้น จํานวน 422 ยูนิต ตั้งอยูที่ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรีย เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ มูลคาโครงการประมาณ 1,062 ลานบาท
ป 2550 พฤษภาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 130 ลานบาทเสนอขายผูถือหุนเดิม เพื่อใชเตรียมสําหรับคา
กอสรางและพัฒนาโครงการในอนาคต
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ป 2553 มีนาคม

- เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “เลอริช รัชดา-สุทธิสาร” เปนคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จํานวน 77
ยูนิต ตั้งอยูที่บริเวณแยกสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มูลคาโครงการประมาณ 175
ลานบาท

ป 2553 พฤศจิกายน - เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “เลอริช@อารียสเตชั่น” เปนคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จํานวน 73
ยูนิต ตั้งอยูที่ซอยอารีย 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มูลคาโครงการประมาณ 235 ลาน
บาท
ป 2554 มกราคม - เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “ริชพารค@บางซอนสเตชั่น” เปนคอนโดมิเนียม สูง 27 ชั้น
จํานวน 803 ยูนิต ตั้งอยูที่ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มูลคาโครงการ
ประมาณ 1,375 ลานบาท
ป 2555 กรกฎาคม - ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปน
ผล ในอัตราหุนละ 10.00 บาท รวมเปนเงิน 19.30 ลานบาท โดยมีหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว
จํานวน 1,930,000 หุน
พฤศจิกายน - ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 57.10 บาท รวมเปนเงิน 110.20 ลานบาท โดยมีหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
ดังกลาว จํานวน 1,930,000 หุน
ธันวาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลานบาทเปน 292.18 ลานบาทเสนอขายผูถือหุนเดิม เพื่อใชเตรียมสําหรับ
คากอสรางและพัฒนาโครงการ เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 และโครงการริชพารค@เตาปูน
อินเตอรเชนจ
- เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ” เปนคอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น
จํานวน 735 ยูนิต ตั้งอยูที่ถนนประชาราษฎร สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มูลคา
โครงการประมาณ 1,703 ลานบาท
ป 2556 กุมภาพันธ - เปดขายอยางเปนทางการโครงการ “เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105” เปนทาวนโฮม สไตลโมเดิรน
จํานวน 140 ยูนิต ตั้งอยูที่ซอยสุขุมวิท 105 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ มูลคา
โครงการประมาณ 671 ลานบาท
เมษายน - ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 18.56 บาท รวมเปนเงิน 54.24 ลานบาท โดยมีหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว
จํานวน 2,921,800 หุน
มิถุนายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 292.18 ลานบาทเปน 370 ลานบาทเสนอขายผูถือหุนเดิม เพื่อใชเตรียมสําหรับ
การพัฒนาโครงการใหมในอนาคต
กันยายน - ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 35.69 บาท รวมเปนเงิน 132.05 ลานบาท โดยมีหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว
จํานวน 3,700,000 หุน
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370 ลานบาทเปน 500 ลานบาทเสนอขายผูถือหุนเดิม เพื่อใชเตรียมสําหรับคา
กอสรางและพัฒนาโครงการริชพารค@เจาพระยา
- จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)”
และไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 1.00 บาทตอหุน รวมทั้งไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 500 ลานบาท เปน 714 ลานบาท โดยจะดําเนินการออกหุนสามัญจํานวน 214 ลานหุน
เพื่อเสนอขายใหแกประชาชน
- เป ด ขายอย า งเป น ทางการโครงการ
“ริ ช พาร ค @เจ า พระยา” เป น คอนโดมิ เ นี ย มสู ง 33 ชั้ น
จํานวน 635 ยูนิต ตั้งอยูที่ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลไทรมา อําเภอเมือง นนทบุรี มูลคาโครงการ
ประมาณ 1,267 ลานบาท
2.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้งประเภท คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว ทาวนเฮาส/ทาวนโฮมส โดยบริษัท
เน น ให ค วามสํ า คั ญ ถึ ง ความต อ งการของกลุ ม ลู ก คา เป า หมาย การแข ง ขั น สภาวะตลาด ทํ า เลที่ ตั้ง โดยเฉพาะโครงการ
คอนโดมิเนียม บริษัทจะเนนพัฒนาโครงการซึ่งมีทําเลที่ตั้งใกลเคียงกับสถานีขนสงมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภายใตชื่อ “เลอริช” ซึ่งจะเปนอาคารประเภท Low rise ซึ่งสูงไมเกิน 8 ชั้น และ “ริชพารค” ซึ่งเปนอาคารที่สูง
เกินกวา 8 ชั้น ในขณะที่ บานเดี่ยว ทาวนเฮาส/ทาวนโฮมส จะเนนทําเลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอบนอก ซึ่ง
สามารถเชื่อมตอดวยระบบคมนาคมเขาสูใจกลางเมืองไดสะดวก ภายใตชื่อ “เดอะ ริช” ซึ่งเปนโครงการประเภททาวนเฮาส/
ทาวนโฮมและ “ริชชี่ วิลล” ซึ่งเปนโครงการประเภทหมูบานเดี่ยวจัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีโครงการที่พัฒนาทั้งหมด 9 โครงการ แบงออกเปน
1)โครงการที่ปดโครงการโดยขายหมดแลวจํานวน 2 3 โครงการ ไดแก โครงการริชชี่วิลลบางบัวทอง
โครงการริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร โครงการเลอริช@อารียสเตชั่น
2)โครงการที่กอสรางแลวเสร็จและเปดจําหนายจํานวน 4 3 โครงการ ไดแก โครงการเลอริชพระราม 3
โครงการเลอริชรัชดา-สุทธิสาร โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น
3) โครงการที่อยูระหวางกอสรางและเปดจําหนายจํานวน 3โครงการ ไดแก โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ
โครงการเดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105 โครงการริชพารค@เจาพระยา
2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท
งบการเงิน (ตรวจสอบ)
ป 2554

ป 2555

ป 2556

มูลคา
สัดสวน
มูลคา
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
 อาคารชุดพักอาศัย
- ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร
- เลอริช พระราม3
- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร
- เลอริช@อารียสเตชั่น
- ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

80.89
75.58
-

50.70
47.37
-

89.38
34.45
158.48
125.92

งบการเงิน (สอบทาน)

21.79
8.40
38.63
30.69
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งวดสามเดือน ป 2557

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

15.59
47.65
54.03
1,058.25

1.29
3.95
4.48
87.75

1.88
4.67
16.14
41.43

1.82
4.52
15.64
40.15
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งบการเงิน (ตรวจสอบ)
ป 2554

งบการเงิน (สอบทาน)

ป 2555

ป 2556

มูลคา
สัดสวน
มูลคา
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

งวดสามเดือน ป 2557

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

 บานเดี่ยว

- ริชชี่วิลล บางบัวทอง
 ทาวนโฮมส
- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105
รวมรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย
รายไดอื่นๆ 1/
ดอกเบี้ยรับ
รายไดรวม

2.55

1.60

-

-

-

-

-

-

159.03

99.68

408.23

99.50

25.00
1,200.52

2.07
99.55

33.94
98.06

32.88
95.02

0.51
0.12
159.54

0.24
0.08
100.00

1.46
0.58
410.27

0.36
0.14
100.00

5.38
0.03
1,205.92

0.45
0.00
100.00

5.14
103.21

4.98
100.00

หมายเหตุ : 1/ รายไดอื่นๆ ไดแก รายไดจากดอกเบี้ยรับ รายไดคาเชาตามแผนการตลาดการันตีคาเชา และรายไดจากการยึดเงินดาวน เปนตน

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายในชวงระยะเวลาภายใน 3 ปขางหนาที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทย โดยมุงเนนความตองการ ความพึงพอใจและความสุขในการอยูอาศัยของลูกคาทุกกลุมเปาหมาย ที่ประกอบดวย
รูปแบบผลิตภัณฑ ทําเลที่ตั้งโครงการ ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหนา เพื่อ
สรางความเชื่อถือในระยะยาวจากผูเกี่ยวของทั้งหมด
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