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 ทาวนเฮาส/ทาวโฮมส บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใตตราสินคา “เดอะ ริช”
และ “ริชชี่ วิลล”
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
เปนธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในยานทําเลที่ดีและมีศักยภาพ ทั้งประเภท
แนวราบ ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส ทาวนโฮม และประเภทแนวสูง ไดแก คอนโดมิเนียม โดยโครงการของบริษัทที่ยัง
ดําเนินการเปดขาย ณ ปจจุบัน สามารถสรุปรายละเอียดและความคืบหนาในการขายและกอสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31
มีนาคม 2557 ไดดังนี้
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โครงการ

ที่ตั้ง
โครงการ
ลักษณะ
โครงการ

ชวงเว
ลาที่
ซื้อ
ที่ดิน

ชวงเวลา
กอสราง
แลว
เสร็จ1/

ชวงเวลา
ที่เริ่มเปด
ขาย
โครงการ

เนื้อที่
โครงการ
(ไร-งานวา)

กลุม
ลูกคา
เปาหมาย

C-A

2/

จองหรือทําสัญญา3/

มูลคาโครงการ
จํานวน
(หนวย)

มูลคา

โอนแลวสะสม

คงเหลือขาย

จํานวน

มูลคา

จํานวน

มูลคา

จํานวน

มูลคา

(ลาน
บาท)

(หนวย)

(ลานบาท)

(หนวย)

(ลานบาท)

(หนวย)

(ลานบาท)

1,062

24

3.65 11.25

355
356

783 785.02

65 62

275 265.36

รอยละของ
ความคืบหนา
กอสราง

รอยละ
สัดสวนการ
รับรูรายได

100.00

73.77 73.

คอนโดมิเนียม
ริมถนนสาธุ
ประดิษฐ 4143

อาคารชุด
22 ชั้น

ม.ค.
2550

ก.ค.
2552

ม.ค.
2550

2-1-4.4

2.เลอริช
รัชดา-สุทธิสาร

ใกลแยก
สุทธิสาร

อาคารชุด
8 ชั้น

ก.พ.
2553

มิ.ย.
2554

มี.ค.
2553

0-2-14.3

C-B

77

175

2

5.28 6.00

68 70

158 162.55

75

12 6.68

100.00

90.10 92.77

3.เลอริช @อารีย
สเตชั่น

ซอยอารีย 2

อาคารชุด
8 ชั้น

ธ.ค.
2553

ก.พ.
2555

พ.ย.
2553

0-2-0

A

73

235

5-

16.16 -

68 -

214 -

-

-

100.00

91.07 100.00

4.ริชพารค @บาง
ซอนสเตชั่น

ริมถนน
กรุงเทพนนทบุรี

อาคารชุด
27 ชั้น

ก.ค.
2554

ต.ค.
2555

ม.ค.
2554

3-3-21.5

C-B

803

1,375

38 17

66.73 29.42

672
695

1,150
1193.27

93 91

158 151.87

100.00

83.69 86.81

5.ริชพารค
@เตาปูนอินเตอร
เชนจ

ถนน
ประชาราษฎ
ร สาย 2

อาคารชุด
26 ชั้น

เม.ย.
2556

ต.ค.
2557

ธ.ค.
2555

3-0-64.6

C-B

735

1,703

409
432

959.86
1015.99

-

-

326
303

743 686.92

35.00
78.85

-

6.ริชพารค
@เจาพระยา

ถนนไทรมา

อาคารชุด
33 ชั้น

พ.ย.
2556

มิ.ย.
2558

ก.ย.
2556

2-0-86

C-B

635

1,267
1287

50 107

109.42 245.46

-

-

585
528

1,177 1041.38

0.00 8.57

-

ทาวน
โฮม
3 ชั้น

เม.ย.
2555

ภายในป
2557

ก.พ.
2556

13-2-88

B-A

140

671
668

12 13

65.26 71.08

5 13

25 130.03

123 114

578 467.29

82.00 83.29

3.74 19.45

1.เลอริช พระราม3

422

95

ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม / โฮมออฟฟศ
1.เดอะริช บิซ
โฮม สุขุมวิท105

ซอยสุขุมวิท
105

หมายเหตุ : 1/ โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจและโครงการริชพารค@เจาพระยาเปนการคาดการณ ในขณะที่โครงการเดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท105 มีการกอสรางเปน 3 เฟส โดยเฟสที่ 1 และ 2 จะไดสร็จสิ้นภายใน ก.พ. 2557 และเฟส 3 จะเสร็จสิ้นใน ธ.ค. 2557
2/
A มีรายไดตอเดือน 80,000 บาทขึน้ ไป และ B มีรายไดตอเดือน 50,001 – 80,000 บาท และ C มีรายไดตอเดือน 15,001- 50,000 บาท โปรดดูการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายในหัวขอ 3.2.1.5 ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย
3/
จองและทําสัญญา หมายถึง หนวยที่มีการจองหรือทําสัญญาจะซื้อจะขาย โดยยังมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยอิงตามมูลคาหนาสัญญาจะซื้อจะขายโดยมีรายละเอียดการชําระเงินในหนาที่ 25
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โครงการที่เปดขายแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31มีนาคม 2557 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

1,062 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

175 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

235 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

1,375 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)

สวนที่ 2 หนาที่ 20

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

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

1,703 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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1.7 โครงการ“ริชพารค@เจาพระยา”

ประเภทโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 33 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

ถนนรัตนาธิเบศร

เนื้อที่

2-0-84 ไร

จํานวนหนวย

635 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ใชสอย

28-32 ตารางเมตร ตอยูนิต

มูลคาโครงการ

1,267 1287 ลานบาท

ราคาขายตอหนวย

2.0 ลานบาท

กลุมลูกคาเปาหมาย

 คนทํางานรุนใหม มีรสนิยม และความทันสมัย
 ผูที่มีรายไดระดับ 40,000 บาทตอเดือนขึ้นไป
 กลุมผูทํางานที่ตองการแยกครอบครัวในบริเวณรัตนาธิเบศร ผูที่มีที่
ทํางานบริเวณแนวรถไฟฟาหรือผูที่มองหาที่พักอาศัยใหมทดแทนที่พัก
อาศัยเดิม

จุดเดนของโครงการ

 คอนโดมิเนียมสูง 33 ชั้น การเดินทางสะดวกสบาย อยูใกลรถไฟฟาสถานี
ไทรมา ติดแมน้ําเจาพระยา หนากวาง 7.6 เมตร วิวโคงน้ําเจาพระยา 180
องศา
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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

671 668 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 31 ธันวาคม 2556 31มีนาคม 2557 สามารถสรุปไดดังนี้
โครงการ
เงินจอง /เงินทําสัญญา
คอนโดมิเนียม
- ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร
- เลอริช พระราม3
- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร
- เลอริช@อารียสเตชั่น
- ริชพารค@บางซอนสเตชั่น
- ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

- ริชพารค@เจาพระยา

บานเดี่ยว
- ริชชี่วิลล บางบัวทอง
ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม / โฮมออฟฟศ
- เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท105

รอยละ 10 ของมูลคารวม
20,000 บาท
10,000 บาท
50,000 บาท
10,000 บาท
(โอนภายใน 30 วัน)
45,000 บาท
จอง 999 บาท/ ทํา
สัญญา 35,000 บาท
40,000 บาท
จอง 5,000 บาท/ ทํา
สัญญา 30,000 บาท
10,000 บาท
50,000 บาท
จอง 10,000 บาท/ ทํา
สัญญา 50,000 บาท

เงื่อนไขการชําระเงิน
เงินดาวน 1/

เงินโอน

-

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

รอยละ 10 ของมูลคา รอยละ 90 ของมูลคารวม
รวม
รอยละ 12 10ของ
มูลคารวม

-

รอยละ 88 90 ของมูลคา
รวม

รอยละ 100

- หนวยที่สรางเสร็จจะชําระเงินโอนรอยละ 100
- หนวยที่อยูระหวางกอสรางจะชําระเงินดาวน
โดยคํานวณจากชวงระยะเวลากอสรางจนถึง
กําหนดแลวเสร็จและชําระเงินโอนสวนที่
เหลือ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ : 1/ บางโครงการไมมีการจายเงินดาวน เนื่องจากเปนโครงการกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งผูซื้อจะตองชําระเปนเงินโอนครัง้ เดียวเต็มจํานวน
โดยจํานวนงวดเงินโอนจะคํานวณเปนรายเดือนจากวันทีท่ ําสัญญาจนถึงวันกอสรางโครงการแลวเสร็จ

การยึดเงินจอง
นับจากวันจองซื้อหองชุด 7 วัน จะเปนวันนัดทําสัญญาจะซื้อจะขาย ในกรณีที่ผูจองซื้อหองชุดไมมาทําสัญญาภายใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทมีขั้นตอนการดําเนินงานโดยเจาหนาที่ขายเขียนรายงานการยกเลิกและระบุสาเหตุลูกคายกเลิกเพื่อ
นําเสนอใหผูจัดการขายโครงการตรวจสอบ หลังจากผูจัดการขายโครงการตรวจสอบและลงนามแลวเรื่องจะนําเสนอตอ
ผูอํานวยการฝายการตลาดลงนาม จากนั้นนําเสนอเพื่อใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาลงนามตอไป ระหวางขั้นตอน
ดังกลาวเจาหนาที่การเงินจะทําการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่ขายระบุไวในรายงานกับฐานขอมูลลูกคาผานโปรแกรม
RMS ซึ่งหลังจากที่ประธานกรรมการบริหารลงนามอนุมัติยกเลิก เจาหนาที่บัญชีจึงจะทําการบันทึกรายการยึดเงินจองได ทั้งนี้
ระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตวันที่ลูกคาแจงความประสงคยกเลิกการซื้อหองชุดถึงวันที่บันทึกบัญชีมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการไมเกิน 30 วัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31มีนาคม 2557 บริษัทไมมีลูกคาทิ้งจองที่ยังคงคางอยูทั้งหมด 6 หอง
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การทิ้งจองรวมทุกโครงการป 2554 – งวดสามเดือน 2557*
ป

จํานวนที่จอง (หอง)

จํานวนที่ยกเลิก (หอง)

คิดเปนรอยละ

2554

620

40

6.45

2555

502

54

10.76

2556

445

86

19.33

Q1/2557

103

18

17.48

รวม

1,567 1,670

180 198

11.49 11.86

* โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวขอ 1.4 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไมตรงตามเปาหมายเนื่องจากลูกคาไมโอนตามวันที่กําหนด
ไวในสัญญา
แสดงแผนที่ตั้งโครงการตางๆของบริษัท

ริชชี่วิลล บางบัวทอง

ริชพารค@เจาพระยา
ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

ริชพารค@บางซอนสเตชัน่

เลอริช@อารียสเตชัน่

เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

เลอริช พระราม3
ริชชีท่ าวเวอร เพชรเกษม-สาทร

เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105

3.2 การตลาด ภาวะการแขงขัน และแนวโนมอุตสาหกรรม
3.2.1 การตลาด
3.2.1.1 กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงพัฒนาใหครอบคลุมและกระจายใน
หลายๆ กลุมผลิตภัณฑและสถานที่ทําเลที่ตั้ง เพื่อที่จะตอบสนองความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคใหมากที่สุด โดยการ
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พัฒนาที่อยูอาศัยในแตละทําเล บริษัทจะพิจารณาใหเหมาะสมกับตลาด ปจจุบันบริษัทกําหนดกลุมผลิตภัณฑเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมคอนโดมิเนียม กลุมบานเดี่ยว กลุมทาวนเฮาส ทาวนโฮม โดยบริษัทใหความสําคัญกับการออกแบบและตกแตง การ
ออกแบบจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในอยางลงตัว สอดคลองกับรูปแบบและวิถีการใชชีวิตในเมืองของคนรุนใหม รวมทั้งมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในโครงการอยางครบถวน เชน สระวายน้ํา การจัดพื้นที่สีเขียวใหมีสัดสวนที่มากพอ เครื่องออกกําลัง
กาย เปนตน
นอกจากนี้ บริ ษัทยังใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการบริ หารจัดการโครงการและบริการหลั งการขาย ตั้งแตเริ่ม
กอสรางโครงการ การวางแผนงานพัฒนาการกอสรางโครงการที่จะไมกอใหเกิดการรบกวนลูกคาที่เขาอยูอาศัยแลว สวนการ
บริการหลังการขายจะมีหนวยงานบริการโดยเฉพาะที่ใหบริการและแกปญหาใหกับลูกคาที่เขาพักอาศัยแลว
3.2.1.2 กลยุทธทางดานราคา
บริษัท กําหนดกลยุท ธทางด านราคา โดยพิจ ารณาจากปจจัย ตางๆ เชน การกําหนดตําแหนงผลิตภั ณฑ กลุม ลูกคา
เปาหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ ทําเลที่ตั้ง พื้นที่ใชสอย เปนตน และเปรียบเทียบกับราคาขายของโครงการอื่นที่มีรูปแบบและ
ที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงตนทุนของโครงการ ไมวาจะเปนคาที่ดิน คาใชจายในการออกแบบ คาใชจายในการ
กอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยการกําหนดราคาขายจะตองเปนราคาที่เหมาะสม ผูบริโภครูสึกถึงความคุมคา อาทิ
เชนตั้งราคาที่เหมาะสมบนทําเลเดียวกันกับคูแขงขันดวยราคาที่ต่ํากวาเล็กนอยแตคุณภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกเทากัน
เปนตน นอกจากนี้บริษัทจะตองสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนใหอยูในระดับที่เหมาะสมที่ตองการได
บริษัทมีนโยบายในการใหสวนลด กรณีขายใหลูกคาที่มีคุณูปการกับบริษัท เชน กรรมการ พนักงานของบริษัท เจาหนี้
เงินกู เปนตน โดยมีการใหสวนลดในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท / หอง
3.2.1.3 กลยุทธทางดานสื่อสารการตลาดและสงเสริมการขาย
บริษัทใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบตางๆ หลากหลายชองทาง โดยมีเปาหมายเพื่อใหกลุมลูกคา
เปาหมายสามารถรับรูและจดจําชื่อบริษัท และโครงการของบริษัทได 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)
การสื่อสารผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิค ส (E-Mail) การโฆษณาผานเว็บไซต อื่นๆ การสงขอความผานระบบ
โทรศัพทมือถือ (SMS) เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการประชาสัมพันธขาวสารของบริษัทผานสื่อตางๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ
ใหกลุมลูกคาเปาหมายไดรับทราบขอมูล เชน การแถลงขาวเปดตัวโครงการใหม การจัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธกับทั้ง
ลูกคาใหมและลูกคาเกา เพื่อสรางการรับรูขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและโครงการที่กําลังขายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ลูกคาสัมพันธ (CRM) กับลูกคาที่ซื้อโครงการของบริษัทไปแลว เพื่อใหลูกคาไดเขามามีสวนรวมกับบริษัท อันเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีในระยะยาว ซึ่งจะทําใหเกิดการแนะนําและบอกตอเกี่ยวกับโครงการของบริษัทไปยังผูบริโภคอื่นๆ ตอไป
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ในดานของการสงเสริมการขายบริษัทจะพิจารณาถึงแรงจูงใจที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ กอนที่จะนํามาพิจารณาเพื่อ
นํ า มาออกแบบโปรโมชั่ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การขาย อาทิ เ ช น การแถมเฟอร นิ เ จอร การแถมเครื่ อ งปรั บ อากาศ การแถม
โทรศัพทมือถือและแทปเล็ต เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุนยอดขายในโครงการที่เปดตัวไปสัก
ระยะ ในโครงการเลอริชพระราม 3 และโครงการเลอริชรัชดา-สุทธิสาร โดยการการันตีคาเชา ซึ่งบริษัทจะเปนผูทําหนาที่ใน
การจัดหาผูเชาใหแกลูกคาที่ซื้อหองชุดในชวงระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาผานทางพนักงานขายโครงการหรือผูที่เขามาเยี่ยม
ชมโครงการของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายจากโปรโมชั่นดังกลาวแลว บริษัทจะยังคงมีผลตอบแทนที่สูงกวาราคาฐานซึ่งเปน
ราคาขายของบริษัทที่ไดจากการคํานวณความศึกษาความเปนไปไดของโครงการนั้นๆ อยางไรก็ดีในชวงเวลาที่บริษัทไม
สามารถจัดหาผูเชาหองชุดได บริษัทจําเปนตองชําระคาใชจายสวนกลางของหองชุดดังกลาว ซึ่งในป 2555 บริษัทขาดทุนจาก
การทําโครงการการันตีคาเชา 0.24 ลานบาท และ ในป 2556 0.31 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31มีนาคม 2557
บริษัทมีจํานวนหองที่อยูในโครงการการันตีคาเชาทั้งสิ้น 6 5หนวย ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการภายในเดือน กุมภาพันธ 2558
3.2.1.4 กลยุทธทางดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑโดยตรงผานสํานักงานขายของแตละโครงการ ดวยทีมงานขายที่มีความเปนมือ
อาชีพ มีความรูและเขาใจในผลิตภัณฑเปนอยางดี สามารถอธิบายใหลูกคาและประชาชนทั่วไปที่สนใจไดรับรูรับทราบ
รายละเอียดและขอมูลของโครงการ และมีหองตัวอยางเปดแสดงใหผูที่สนใจชม ณ ที่ตั้งโครงการ โดยในแตละโครงการจะมี
ทีมขายประมาณ 1 - 4 คน ตามแตขนาดของโครงการ และมีการกําหนดคานายหนาในการขายเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกทีมขาย
นอกจากนี้ บริษัทจะทําการพิจารณาถึงระดับการแขงขันบริเวณรอบโครงการ ระดับความยากงายในการขาย โดยหาก
โครงการใดที่มีการแขงขันสูง บริษัทจะดําเนินการวาจางทีมขายจากบริษัทที่เปนผูเชี่ยวชาญดานงานขายจากภายนอกใหเปน
ผูบริหารการขายโครงการ ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาและวิเคราะหดานการตลาดตลอดจนชวยจัดหาทีมงานขายควบคูกับทีมงาน
ขายของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการจายคาตอบแทนเปนรอยละตามมูลคาขายที่เกิดขึ้ นเปนอัตราตลาดเพื่อสราง
แรงจูงใจแกหนวยงานที่จางหรือพนักงานขาย ภายใตกรอบอํานาจอนุมัติของบริษัทซึ่งจะผานการตรวจสอบ/สอบทานจาก
ผูจัดการฝาย ผูอํานวยการฝายและประธานบริหารตามตารางอํานาจอนุมัติที่กําหนด โดยคาใชจายในการขายทั้งหมดจะยังคงมี
ผลตอบแทนที่สูงกวาราคาฐาน และจะไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอกําไรของบริษัทแตอยางใด
ทั้ ง นี้ ผู ที่ ส นใจในโครงการของบริ ษั ท ยั ง สามารถโทรศั พ ท เ ข า มาสอบถามรายละเอี ย ดได ที่ ห มายเลข
02-886-1817 หรือศึกษาขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rp.co.th
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

3.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
3.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโนม
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ระดับรายไดตอเดือน
80,000 บาทขึ้นไป
50,001 - 80,000 บาท
15,001 – 50,000 บาท
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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

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง รายป (เฉลี่ยดัชนีรายเดือน)
160
150
140
130
120
110
100
90
80
2551

รวม

2552

2553

ซีเมนต

2554

ผลิตภัณฑคอนกรีต

2555

2556

เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก

ที่มา : สํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการคา

ภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ จะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ
GDP ซึ่งในป 2555 มีอัตราเติบโตรอยละ 6.4 ขยายตัวขึ้นมากจากป 2554 ที่มีการเติบโตรอยละ 0.1 เรงขึ้นจากปกอนหนาตาม
ปญหาขอจํากัดในภาคการผลิตที่เริ่มคลี่คลายลงตามลําดับ ประกอบกับอุปสงคภาคเอกชน ทั้งการบริโภคภาคเอกชน และการ
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ลงทุนภาคเอกชนที่สามารถฟนกลับสูระดับกอนอุทกภัยไดแลว นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐ เชน การเพิ่มรายไดแรงงาน
รายวัน และเงินเดือนขาราชการ การรับจํานําขาวเปลือก โครงการรถยนตคันแรก โครงการบานหลังแรก และการทยอยปรับลด
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ยังมีสวนสนับสนุนการใชจายภายในประเทศ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทในการ
สนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2556 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานเศรษฐกิจไทยมีอัตราเติบโตรอยละ 2.9 ขยายตัวขึ้น
มากจากป 2555 โดยในระหวางปดังกลาวไดมีการปรับลดคาประมาณการณจีดีพีไทยเหลือรอยละ 2.8 จากเดิมที่คาดวาจะเติม
โตรอยละ 3.0 คาดวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวโดยลาสุด ณ เดือน ธันวาคม 2556 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ
การเมือ งในประเทศที่ ทํา ให การอปุ โ ภค-บริ โ ภคและการใช จ า ยภาคประชาชนปรับ ตั ว ลดลง รวมถึง ผู ป ระกอบการใน
ภาคเอกชนที่ชะลอการลงทุนจากเหตุการณที่ยังไมคลี่คลายดังกลาว นอกจากนี้ภาคการสงออกของไทยคาดวาจะทรงตัว
เนื่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํานาจ ที่เปนกําลังซื้อสําคัญของการสงออกของไทย ในสวน
แนวโนมการเติมโตในป 2557 นั้น หากเหตุการณทางการเมืองไดมีการคลี่คลาย และการบริโภคในประเทศและการลงทุน
กลับมาสูสภาวะปกติ รวมถึงภาคการสงออกที่ดีขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํานาจ หลายๆหนวยงาน
อาทิเชน ธนาคารแหงประเทศไทย สภาพัฒน และสํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดวาจีดีพีของไทยจะสามารถเติมโตไดไมต่ํา
กวา รอยละ 4-5
ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสรางรวมในป 2556 (เฉลี่ยดัชนีรายเดือน) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 124.4 ในป 2555 เปน
126.5 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 ทั้งนี้ ผลกระทบที่สําคัญมาจากผลิตภัณฑคอนกรีตที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นในอัตราสูง โดย
ดัชนีราคาคอนกรีตในป 2556 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 124.0 ในป 2555 เปน 134.4 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 สาเหตุ
มาจากแรงหนุ นจากความตอ งการใช ปูนซีเมนตที่กอ ตัวตั้งแตปลายป 2554 บวกกับความจําเปนที่ตองใชปูนซีเมนตเพื่ อ
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน โรงงานและอาคารบานเรือน ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม นอกจากนี้ยัง
มีปจจัยบวกจากโครงการกอสรางพื้นฐานขนาดใหญหลายโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การบริโภคปูนซีเมนตสวน
ใหญใชจากการผลิตภายในไทย แตการกอสรางโครงการขนาดใหญบางแหงจําเปนตองใชซีเมนตชนิดอื่นที่ไมสามารถผลิตได
ในประเทศ ในขณะที่ดัชนีราคาเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กคอนขางทรงตัวและมีแนวโนมลดลง โดยสถานการณดังกลาวยังคงมี
ผลตอเนื่องมาถึงป 2556 ในขณะที่ ดัชนีราคาขายสงวัสดุกอสราง(เฉลี่ยดัชนีรายเดือน) ป 2556 อยูที่ 126.5 ซึ่งยังคงมีทิศทาง
ปรับเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
ในสวนของภาวะอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2555 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
มีแนวโนมปรับตัวลดลง เปนผลจากนโยบายการเงินที่ผอนคลายของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อกระตุนภาวะเศรษฐกิจและ
การลงทุนในประเทศ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR เฉลี่ยธนาคารพาณิชยในประเทศ ณ สิ้นป 2555 อยูที่รอยละ 7.19 ขณะที่
ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวาทิศทางดอกเบี้ยในป 2556 จะคงอยูในระดับต่ําตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
เงินกู MLR เฉลี่ยธนาคารพาณิชยในประเทศ ณ สิ้นป 2556 อยูที่รอยละ 7.00 ตามที่ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดคาดการณไว ซึ่งทาง
ศูนยวิจัยคาดการณวาภายใตสถานการณเศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปจจุบันจะทําใหอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวอยูในระดับ
ต่ําในป 25557 นี้
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เครื่องชี้ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงที่ผานมา
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ในเขตกรุงเทพฯ

ดัชนีราคาที่อยูอาศัยจากฐานขอมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย อาคารแนวราบ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย อาคารสูงในเขต
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จํานวนหนวย

พื้นที่กอสราง จํานวนหนวย

พื้นที่กอสราง

80,000

10.70

1,400

9.00

70,000

10.60

1,200

8.00

60,000

10.50

1,000

7.00
6.00

10.40

800

5.00

10.30

600

4.00

20,000

10.20

400

3.00
2.00

10,000

10.10

200

1.00

0

10.00

0

50,000
40,000
30,000

2552

2553

จํานวนหนวย

2554

2555
พืนที
้ ก
่ อสราง (ลานตร.ม. )

ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

0.00
2552

2553

จํานวนหนวย

2554

2555

พืนที
้ ก
่ อสราง (ลานตร.ม. )

ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

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
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กลับมาไดรับความสนใจจากผูบริโภค โดยมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย อาคารสูง จํานวน 945 หนวย
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.80 คิดเปนพื้นที่กอสราง 4.47 ลาน ตร.ม. ลดลงรอยละ 2.40
ในส วนของดั ชนีร าคาที่อ ยู อาศั ย ในเขตกรุง เทพฯ และปริม ณฑลในป 2556 (เฉลี่ ย ดัช นี ณ สิ้ น ไตรมาสของทั้ง 4
ไตรมาส) ดัชนีราคาที่ดินมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 8.98 ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 7.44 ดัชนีราคาอาคารชุด
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.35 สวนดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมที่ดินปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.39 ซึ่งดัชนีราคาดังกลาวมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นทุกดัชนี โดยมีอัตราราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่รอย 8.98
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1.สรางโดยผูประกอบการ
บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย
อาคารชุด
รวมสรางโดยผูประกอบการ
2.สรางเอง
รวมที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
*ยอดสะสมตั้งแตเดือน มกราคม- พฤษจิกายน
เพื่อการเปรียบเทียบ

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

23,174
78,391
101,565
23,437
125,002

(หนวย)
2556
36,994
71,440
108,434
23,260
131,694

ในสวนของจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 เดือนแรกของป 2556 มี
จํานวน 117,900 131,694 หนวย เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 3.60 5.35โดยแยกเปนที่อยูอาศัยที่ประชาชนเปนผูสรางเองมี
จํานวนรวม 21,240 23,260 หนวย ลดลงรอยละ 2.79 0.76ในขณะที่ที่อยูอาศัยที่ผูประกอบการสรางมีจํานวนรวม 96,660
108,434 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 5.12 6.76 ทั้งนี้ สวนที่ลดลงของประเภทคอนโดมิเนียมจาก จํานวน78,391 68,382 หนวย
ในชวง 11 เดือนแรกของป 2555 เปน 64,480 71,440 หนวย ในชวง 11 เดือนแรกของป 2556 ลดลงรอยละ 5.71 8.87โดย
สาเหตุหลักเนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยูอาศัยดังกลาวอยางมากถึงรอยละ 64.54 ในชวงป 2554-2555 อยางไรก็ดี ที่อยูอาศัย
ประเภท บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย มีจํานวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 52.11 59.64 เทียบกับป 2555 ที่มีการ
ลดลงรอยละ 14.15
สินเชื่อที่อยูอาศัย
สินเชื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล (ลานบาท)

สินเชื่อที่อยูอาศัยผูป ระกอบการ (ลานบาท)
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ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

หากพิจารณาในสวนของสินเชื่อที่อยูอาศัยจากสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถสะทอนภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดอีก
มุมมองหนึ่ง ในสวนของอุปสงคของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากสินเชื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล ป 2556 มีประมาณ 1.48 1.51
ลานลานบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ10.91 12.51 และในสวนของอุปทานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากสินเชื่อ
ผูประกอบการเพื่อใชในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยนั้น ในป 2556 มีประมาณ 0.55 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
20.57 19.88
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดดังนี้
• เครื่องชี้ทางดานอุปสงค
อุปสงคของตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวมในป 2556 ยังขยายตัวจากปที่ผานมา สะทอนจากการขยายตัวของยอดสินเชื่อที่
อยูอาศัย รวมทั้งมูลคาการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีการขยายตัวเชนเดียวกัน
ในป 2557 คาดวาอุปสงคของตลาดอสังหาริมทรัพยอาจชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ และจากสถานการณทางการเมือง
ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีการชะลอตัวในการใชจาย รวมถึงปจจัยที่มีผลิตภัณฑจํานวนมากในตลาดซึ่งจะทําใหผูบริโภคใชเวลาใน
การพิจารณาการซื้อมากขึ้น
• เครื่องชี้ทางดานอุปทาน
ในป 2556 เครื่องชี้ทางดานอุป ทานมีการทรงตัว สะทอ นจากจํานวนการออกใบอนุ ญ าตจัดสรรที่ ดิน และการออก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยูอาศัย และจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนที่ทรงตัว ทั้งนี้สถานการณทางการเมืองทํา
ใหผูประกอบการไดมีการชะลอเปดโครงการใหม อยางไรก็ดีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่อยูอาศัยผูประกอบการสะทอน
ใหเห็นวาผูประกอบการยังคงดําเนินการพัฒนาโครงการปจจุบันตอไป
สําหรับป 2557 คาดวาอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพยจะชะลอความรอนแรงจากป 2556 อยางมาก ถึงแมวาจะมี
กําหนดการเปดโครงการใหมจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยในป 2557 โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ใกลแนวรถไฟฟา แต
ความเขมงวดของสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อแกผูประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น รวมกับปญหาอปุทานสวนเกินในบางพื้นที่
และความไมแนนอนของทิศทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากความสถานการณทางการเมืองจะทําใหแนวโนมอปุทานของตลาด
อสังหาริมทรัพย นาจะมีการชะลอตัวในป 2557
• เครื่องชี้ทางดานราคา
ในป 2556 ราคาที่อยูอาศัยโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงคที่ขยายตัวเปนสําคัญ โดยดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมที่ดิน
ดัชนีทาวนเฮาสพรอมที่ดิน ดัชนีอาคารชุด และดัชนีที่ดินมีการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ในสวนของราคาวัสดุกอสรางโดยรวมมีการ
ขยายตัวเชนกันจาก ความจําเปนที่ตองใชปูนซีเมนตเพื่อซอมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน โรงงานและอาคาร
บานเรือน ที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม เปนหลัก
แนวโนมราคาที่อยูอาศัยโดยรวมในป 2557 คาดวาจะมีการทรงตัวหรือขยายตัวเล็กนอยซึ่งปจจัยสําคัญมาจาก อปุทาน
สวนเกินในบางพื้นที่ สภาวเศรษฐกิจที่ไมแนนอนจากสถานการณการเมือง แรงกดดันดานตนทุนการกอสรางที่ที่เพิ่มขึ้นจาก
การขาดแคลนแรงงานภาคกอสรางและภาคอสังหาริมทรัพย จนถึงความเขมงวดมากขึ้นของสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย
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แนวโนมตลาดบานจัดสรรและภาวะการแขงขัน
จํานวนบานจัดสรรสรางเสร็จ (บานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (หนวย)

ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

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 มีจํานวนบานจัดสรรสรางเสร็จ (บานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 50,900 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 21.13 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาซึ่งมีจํานวน 42,020 หนวย โดยเปนโครงการประเภท
ทาวนเฮาสหรือทาวนโฮม มากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อลดลง และสภาวะตลาด
โดยรวมยังคงมีการแขงขันที่สูง โดยผูประกอบการตางปรับกลยุทธทางการตลาดและหันมาใชการสงเสริมการขายมากขึ้น
แนวโนมตลาดคอนโดมิเนียมและภาวะการแขงขัน
จํานวนอาคารชุดสรางเสร็จ จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (หนวย)
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ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

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 มีอัตราขยายตัวลดลง โดยมีจํานวน
69,500 หนวย ลดลงรอยละ 21.16 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา การขยายตัวลดลงดังกลาวสืบเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวที่สูงถึง
รอยละ 125.69 ในป 2554-2555 ทั้งนี้ คาดวาการแขงขันในตลาดอาคารชุดจะยังคงรุนแรงอยูเนื่องจากมีจํานวนอาคารชุดที่จะ
เปดตัวใหม และอาคารชุดที่สรางเสร็จพรอมโอนและยังเหลือขายอยู ดังนั้น จึงอาจเกิดการพัฒนากลยุทธการแขงขันใหมเพื่อ
สรางจุดขายใหกับตนเอง หรือการขยายกลุมเปาหมายใหมเพื่อเปนทางเลือกสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา
หรือเก็บไวและเมื่อถึงเวลาที่เศรษฐกิจฟนตัว จะสามารถขายตอในราคาที่สรางผลตอบแทนจากการลงทุนได
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตลาดในเชิงรุก ดวยการสื่อสารการตลาดในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหกลุมลูกคา
เปาหมายสามารถจดจําและรับรูชื่อและขอมูลโครงการของบริษัทได และเนนทีมงานขายทั้งภายในและภายนอกบริษัทใหมี
การนําเสนอขอมูลโครงการโดยจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมปกติอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสรางยอดขายโครงการให
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งผูบริหารของบริษัทประเมินโครงการของบริษัทวายังสามารถแขงขันไดในภาวะตลาดเชนนี้
สรุปโครงการของบริษัทกับโครงการของผูประกอบการอื่นในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกัน
พื้นที่

โครงการของบริษัท

พระราม3

เลอริช พระราม3

รัชดาภิเษก
อารีย

เลอริช รัชดา
เลอริช@อารียสเตชั่น

บางซอน

ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

เตาปูน

ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

ราชพฤกษ

เดอะ ริชวิลล ราชพฤกษ

สุขุมวิท105

เดอะริชบิซโฮม สุขุมวิท 105

โครงการของผูประกอบการอื่น
โครงการ
ผูประกอบการ
LPN พระราม3
บริษัท แอลพีเอ็นดีวิลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
The TRUST
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
เดอะ คริส
บริษัท กฤษฎามหานคร จํากัด (มหาชน)
The silk
บริษัท เคเอสเอเอส ดีเวลอปเมนท จํากัด
Noble Revolve / Noble Reform
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
BANGKOK HORIZON
บริษัท เจาพระยามหานคร จํากัด (มหาชน)
U delight
บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด
THE TREE
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
Cross point
ลภาวัน 19
เวอรีเดียน ราชพฤกษ
Casa presto ราชพฤกษ-แจงวัฒนะ
เลอ เน็กซตรา
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บริษัท โรจนธัช ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ลภาวัน จํากัด
บริษัท ธีรกมล พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ควอลิตี่เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท นอมบุญ จํากัด

พื้นที่

ไทรมา

โครงการของบริษัท

ริชพารค@เจาพระยา

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
โครงการของผูประกอบการอื่น
โครงการ
ผูประกอบการ
ฟลอราวิลล
บริษัท ฟลอราวิลล กรุป จํากัด
LPN แบริ่ง
บริษัท แอลพีเอ็นดีวิลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
Metro Riverfront
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
ดีคอนโด รัตนาธิเบศร
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท พระนั่งเกลา
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
Aspire รัตนาธิเบศร
บริษัท ควอลิตี่เฮาส 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
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จากสถาบันการเงินซึ่งเปนทรัพยสินที่ติดเปนหลักประกันที่ไมกอใหเกิดรายได หรือการประมูลทรัพยสินจากกรมบังคับคดี
เปนต น โดยบริ ษัทจะพิจารณาเลือ กซื้อ ที่ดินที่ผานการพิจารณาถึงศั กยภาพทําเลที่ตั้งของที่ ดิ นนั้นแล ววาสามารถพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยได เชน ผูบริโภคมีความตองการซื้อที่อยูอาศัยในละแวกนั้น มีการพัฒนาสาธารณูปโภคในบริเวณนั้น
เพียงพอ การเดินทางคมนาคมขนสงมีความสะดวก เปนตน จากนั้นบริษัทจะดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการทั้ง
ทางดานการตลาด การเงิน การกอสราง หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และเมื่อผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการแสดง
ใหเห็นวามีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ และสามารถสรางผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมได บริษัทจะกําหนดราคาซื้อ
และทําการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจาของกรรมสิทธิ์นั้นตอไป โดยนโยบายของบริษัทจะทําการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
ทันที จะไมทําการซื้อที่ดินเพื่อรอเก็บไว เนื่องจากไมตองการรับภาระตนทุนการถือครองที่ดินโดยไมจําเปน ปจจุบันบริษัทไม
มีที่ดินรอการพัฒนา (ศึกษารายละเอียดไดในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) อยางไรก็ตามบริษัทมุงมั่นที่
จะเสาะหาที่ดินที่มีศักยภาพอยางสม่ําเสมอโดยเมื่อบริษัทพบที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมตอการพัฒนา บริษัทพรอมที่จะ
ดําเนินการพัฒนาที่ดินดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ หากบริษัทมีการซื้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางกัน
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 11 ในหัวขอเรื่องนโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต)
การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง
ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง บริษัทจะเปดใหมีการประมูลเพื่อคัดเลือกจากบริษัทที่ปรึกษา
ประมาณ 2 - 3 รายใหทําการยื่นขอเสนอเขามายังบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาจากราคาที่เสนอ ผลงาน ประสบการณ และ
ความพรอมในการทํางาน ประกอบการคัดเลือก โดยที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพ
และความถูกตองในรายละเอียดขั้นตอน เทคนิค วิธีการทํางาน การติดตั้ง และทดสอบงานในระหวางการกอสรางจนแลวเสร็จ
ทั้งนี้ สําหรับโครงการแนวราบอาทิเชน บานเดี่ยวและทาวเฮาส/ทาวโฮมส บริษัทอาจไมจําเปนตองวาจางที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางจากภายนอกก็ได เนื่องจากทีมงานภายในของบริษัทมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นี้ในโครงการบางประเภท
เชน เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 เปนตน สําหรับโครงการแนวสูงเกินกวา 8 ชั้นหรืออาคารที่สูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป เปน
อาคารที่จัดอยูในประเภทอาคารสูงตามนิยามในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งจะมีขอกําหนดในการกอสรางอาคารที่
เขมงวดกวา ไมวาจะเปน เรื่องระบบระบายอากาศ, ระบบไฟฟา, ระบบปองกันเพลิงไหม, ระบบบําบัดน้ําเสีย, ระบบระบายน้ํา
ทิ้ง, ระบบประปาและระบบลิฟต ดังนั้นบริษัทจําเปนที่จะดําเนินการวาจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางจากภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประสานงานกับบริษัทผูรับเหมาและการทําหนาที่ตรวจสอบการกอสรางแทนบริษัทเพื่อใหการกอสรางเปนไป
ตามที่กฏหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทจะวาจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางจากภายนอกตามที่ธนาคารที่ปลอยกูแกบริษัท
แจงความประสงคมา
การจัดหาผูรับเหมากอสราง
บริษัทมีหนวยงานภายในในการประสานงานเพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงานเพื่อวาจางผูรับเหมากอสรางจากบริษัท
ภายนอก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางหลักที่จะใหมีการประกวดราคาในทุกโครงการ โดยใหมีผูยื่น
เสนอราคา 3 รายขึ้นไป โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑตางๆ ไดแก ราคาที่เสนอ ประสบการณ ชื่อเสียง และผลงาน
ในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงการของบริษัท ความเรียบรอยของงานกอสราง ความตรงตอเวลาใน
การสงมอบงาน รวมทั้งยังพิจารณาถึงความพรอมในการทํางานและสถานะการเงินของบริษัทผูรับเหมากอสราง ประกอบการ
คัดเลือก ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมาบริษัทไมเคยมีกรณีพิพาทโดยตรงกับผูรับเหมากอสราง (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ. 7 ขอ
พิพาททางกฎหมาย)
การจัดหาวัสดุกอสรางและสินคาจําเปนสําหรับการพัฒนาโครงการ
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ในการจัดหาวัสดุกอสรางเพื่อใชในการกอสรางโครงการ บริษัทจะใหผูรับเหมากอสรางเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ
วัสดุกอสรางหลัก เชน อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เปนตน รวมทั้งจะตองเปนผูรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
กอสรางดังกลาวเองดวย โดยบริษัทจะกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุกอสรางที่ใชในโครงการใหผูรับเหมากอสราง
ทราบ ซึ่งผูรับเหมากอสรางจะไดทําการประเมินและคํานวณคาวัสดุกอสรางที่จะตองใชทั้งหมดไวเปนสวนหนึ่งของคาจาง
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
อาจมีการวาจางผูรับเหมากอสรางภายนอกซึ่งคิดเปนสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับมูลคาซื้อหรือจัดจางรวม แตถือเปน
ลักษณะธุรกิจปกติที่มีมูลคาจางผูรับเหมากอสรางจํานวนที่สูงตามขนาดของโครงการ ซึ่งในการวาจางนั้นผูรับเหมากอสราง
จะตองทําหนังสือสัญญาค้ําประกันงานใหแกบริษัทตามมูลคาจางดวยเพื่อสรางความเชื่อมั่นในผลงานและการดําเนินการ
ก อ สร างให แ ก บ ริ ษัท โดยบริ ษั ทสามารถเลื อ 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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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 และไมมีคาใชจายเพิ่มเติมในการปอ 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 31 ธันวาคม 2556 31มีนาคม 2557
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 31มี น าคม 2557 บริ ษั ท มี จํ า นวนหน ว ยที่ จ อง ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายแล ว แต ยั ง มิ ไ ด โ อน
กรรมสิทธิ์ของโครงการมีจํานวน 518 575หนวย คิดเปนมูลคาเทากับ 1,226.36 1379.20ลานบาท โดยมีละเอียดตามตาราง ดังนี้
มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

จํานวน
(หนวย)

ความคืบหนา
ใน การ
กอสราง

จํานวนหนวยที่จองหรือทํา
สัญญาแลว
แตยังไมไดสงมอบ
จํานวน
มูลคา
(หนวย)
(ลานบาท)

1,062
175
235
1,375
1,703

422
77
73
803
735

100.00
100.00
100.00
100.00
35.00 78.85

24
2
538 17
409 432

- ริชพารค@เจาพระยา

1,267 1287

635

0.00

50 107

ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม / โฮมออฟฟศ
- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105
รวม

671 668
6,488 6,505

140
2,885

82.00 83.29

12 13
518 575

โครงการ

คอนโดมิเนียม
- เลอริช พระราม 3
- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร
- เลอริช@อารียสเตชั่น
- ริชพารค@บางซอนสเตชั่น
- ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ
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3.65 11.25
5.28 6.00
16.16 66.73 29.42
959.86
1015.99
109.42
245.46
65.26 71.08
1,226.36

ระยะเวลาทีค่ าดวา
จะโอนกรรมสิทธิ์

2556 2557
2556 2557
2556 2557
2556 2557
ตุลาคม 2557
มิถุนายน 2558

2556 2557

โครงการ

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

จํานวน
(หนวย)

ความคืบหนา
ใน การ
กอสราง
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
จํานวนหนวยที่จองหรือทํา
สัญญาแลว
ระยะเวลาทีค่ าดวา
แตยังไมไดสงมอบ
จะโอนกรรมสิทธิ์
จํานวน
มูลคา
(หนวย)
(ลานบาท)
1379.20

