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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

  นับตั้ งแต่ก่อตั้ งบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยต์ลอดระยะเวลำ 17 ปี บริษทัยงัคงมุ่นมัน่พฒันำ ทุ่มเทก ำลงัทั้งหมดท่ี

มี เพ่ือสรรสร้ำงบำ้นในฝันท่ีดี มีคุณภำพ ซ่ึงทุกโครงกำรลว้นแต่ผ่ำนกำรวำงแผน

อย่ำงรอบคอบทุกขั้นตอนเพ่ือสร้ำงและส่งมอบสินคำ้ กำรบริกำรท่ีดีมีคุณภำพควบคู่

ไปกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีย ัง่ยืน ถึงแมใ้นปี 2561 ยอดกำรรับรู้รำยไดจ้ะ

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย แต่เรำก็ไม่เคยยอ่ทอ้ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจในปี 2562 

ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษทั กล่ำวคือ ด ำเนินกำรขยำยธุรกิจให้มำกข้ึน ทั้งดำ้น

จ ำนวนโครงกำรและขนำดของโครงกำร และยึดถือควำมตอ้งกำรของผูอ้ยูอ่ำศยัและ

นกัลงทุนเป็นหลกั 

 ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

เท่ำกบั 2,680.99  ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 เท่ำกบั 1,366.58 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

103.97 ซ่ึงเป็นผลมำจำกโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเป้ิลสเตชั่น สร้ำงเสร็จโอน

กรรมสิทธ์ิและสำมำรถรับรู้ไดใ้นปี 2561 

      ส ำหรับพฒันำกำรอื่นๆในรอบปีท่ีผำ่นมำของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,289,363,596 บำท เป็น 1,381,460,996 

บำท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ จ ำนวน 1,044,859,438 บำท เพื่อใชร้องรับหุน้

ปันผลและเพื่อใชร้องรับกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ 

RICHY-W2  

 เปิดตวัโครงกำร“เดอะริช พระรำมเกำ้-ศรีนครินทร์ ทริปเปิลสเตชัน่” 

เป็นคอนโดมิเนียมมิกซ์ยสู คอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น มลูค่ำประมำณ 1,700 ลำ้นบำท 

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ย จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท เป็น 31,000,000 บำท 

 ทั้งน้ีในฐำนะกรรมกำรของบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั (มหำชน) ผมใคร่ขอขอบคุณท่ำนผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ สถำบนักำรเงิน 

ส่ือมวลชน พนัธมิตรทำงธุรกิจ และส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีใหก้ำรช่วยเหลือ สนบัสนุนบริษทัในทุก ๆ ดำ้นดว้ยดีมำโดยตลอด และ

ขอขอบคุณคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกฝ่ำยท่ีไดร่้วมมือร่วมใจกนัท ำงำน ซ่ึงจะส่งผลให้เรำประสบควำมส ำเร็จใน

วนัขำ้งหนำ้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 

   ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

   นำยพระนำย สุวรรณรัฐ 

   ประธำนกรรมกำร 



สารจากประธานกรรมการบริหาร 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2561 บริษทัมีรำยไดร้วมเพ่ิมข้ึนข้ึนจำกปี 2560 เท่ำกบั  1,381.52  ลำ้น

บำท  หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ  104.10  เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยจ์ ำนวน 1,366.58 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น

ร้อยละ 103.97 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ก ำไรสุทธิเท่ำกบั 451.03  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 

16.65 ของรำยไดร้วม โดยมีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรับรู้

รำยไดจ้ำกโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเป้ิลสเตชัน่ เป็นโครงกำรท่ีมีสดัส่วนกำรรับรู้

รำยไดภ้ำยในปี 2561 ค่อนขำ้งสูงหรือคิดเป็นร้อยละ 71.04 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย

อสงัหำริมทรัพยท์ั้งหมด  

ปี 2561 นบัเป็นปีท่ี บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั (มหำชน) (RICHY) ได้

ก้ำวสู่อีกขั้นของกำรพฒันำองค์กร  เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองบนพ้ืนฐำนทำง

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ส ำหรับปีท่ีผ่ำนมำภำพรวมตลำดอสังหำริมทรัพยมี์กำรชะลอตวั 

และมีกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัทำงผูป้ระกอบกำรอสังหำริมทรัพยต์่ำงก็

เร่งหำท ำเลท่ีมีศักยภำพใกล้แนวรถไฟฟ้ำ ซ่ึงมีต้นทุนรำคำท่ีดินสูงมำกเช่นกัน 

พร้อมทั้ งพฒันำรูปแบบกำรท ำงำนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมำใชใ้น

องคก์รอยำ่งต่อเน่ือง  

 บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บผลกระทบบำงส่วนจำกภำวะ

เศรษฐกิจท่ีซบเซำ แต่บริษทัยงัคงท ำหน้ำท่ีของนักพฒันำอสังหำริมทรัพยต์่อไป

อย่ำงไม่ย่อทอ้ โดยยงัคงมุ่งเนน้หำท ำเลท่ีมีศกัยภำพตำมแนวรถไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของ RICHY บริษทัมีแผนจะเปิดตวั

โครงกำรใหม่บนท ำเลใกลแ้นวรถไฟฟ้ำ และท ำเลเมือง พร้อมทั้งท ำแผนกำรตลำดประชำสมัพนัธ์ภำพลกัษณ์องคก์ร เพ่ือให้

ประชำชนทัว่ไปรู้จกั RICHY มำกยิง่ข้ึน  

 ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร ขอขอบคุณท่ำนผูมี้เกียรติทุกท่ำน ท่ีให้กำรสนบัสนุนกิจกำรของบริษทัเป็น

อยำ่งดีเสมอมำ ดิฉนัและคณะพนกังำนจะท ำหนำ้ท่ีดูแลกิจกำรของเรำ เตม็ก ำลงัควำมสำมำรถและควำมสุจริต เพ่ือใหบ้ริษทั

เจริญกำ้วหนำ้อยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืต่อไป 

 

   ขอแสดงควำมนบัถือ 

    

ดร.อำภำ  อรรถบูรณ์วงศ ์

   ประธำนกรรมกำรบริหำร 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมี

ประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย ์และการบริหารองค์กร โดยมีพลโทหญิงส าอางค์ ทองปาน เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ร.ศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกงัวาน และนายสมชยั เพียรสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษทัใน

การดูแลกิจการ ซ่ึงในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดป้ฏิบติัภารกิจตามความรับผิดชอบใน

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร้ัง และไดมี้การหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ และไม่ใช่รายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษทั ริช่ี เพลซ 

2002 จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชุมโดยไม่

มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมเพ่ือหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี พร้อมทั้ง

สอบถามผูส้อบบญัชีในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่องบ

การเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ของเขตการตรวจสอบ ดังนั้น การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น เพียงพอ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชีและงบการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลงบ

การเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาขอบเขต และแนวทางการสอบบญัชี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จัดการ 1 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึงประเด็นส าคญัในการจัดท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกบัผลการ

ด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยจะซกัถามประเด็นปัญหา พร้อมให้ขอ้คิดเห็น พิจารณาแนวทางการจดัการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มี

การปฏิบติังานตามแนวทางอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

2. การสอบทานระบบการประเมนิการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงตามหลกัการท่ีก าหนดในนโยบายบริหาร

ความเส่ียง และติดตามความคืบหนา้ของการบริหารความเส่ียงส าคญั โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ จาก

การจดัการความเส่ียง ท าให้มัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีการประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัอยา่งเป็นระบบเพียงพอและเหมาะสม 

พร้อมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใหก้บัพนกังานทั้งองคก์ร เพ่ือเป็นกลไกส าคญัในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ  

 



3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และผูส้อบ

บญัชีเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

และแนวทางท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการ

พิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติั และรายงานผลการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารของ

บริษทั ไดติ้ดตามให้มีการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขการควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีผล

การตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการก ากบัดูแลความเส่ียงอยา่งเพียงพอเหมาะสม นอกจากน้ี

ผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินผลระบบการควบคุมภายใน และไม่พบจุดอ่อนท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่องบการเงิน

ของบริษทั 

4. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ฯ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มีการปฏิบติัตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

5. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าวเห็นวา่ เป็นรายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป 

สมเหตุสมผล ขจดัความขดัแยง้ทาผลประโยชน์ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. การสอบทานการปฏิบัตติามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก ากบัดูแล การปฏิบติัตามมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการประเมินความเส่ียง และให้ค  าแนะน า รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตาม

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบ ทั้งน้ี ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือ

ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการก ากบัดูแลความเส่ียงมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตาม

แนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

 

 



7. การทบกวนข้อก าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตรวจสอบใหมี้ความเหมาะสม และสอดคลอ้ง

กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดข้ึนใหม่ และขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือมัน่ว่างบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป และมาตรฐานรายงานทางการเงินไดด้ าเนินการภายใตก้ารบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินผลบริษทั ดา้นคุณสมบติั

ของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน คุณภาพและมาตรฐานการท างาน อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจและผูส้อบบญัชีมี

คุณสมบติัเป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้น ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดเ้สนอแต่งตั้งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัประจ าปี 2562 และเสนอค่าสอบบญัชีประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 

ข้อสรุป 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่ง

เพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานขอ้มูลทาง

การเงินของบริษทัมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัมีการบริหารจดัการความ

เส่ียงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลอ้งตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้ก าหนดและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

 

   พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 

 



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 7

นายพระนาย สุวรรณรัฐ 
อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

:	24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 Master	of	Public	Affairs	:	Indiana	State	University,	

U.S.A

•	 นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 2556	–	ปัจจุบัน	ประธำนกรรมกำร	

	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

	 -	ไม่มี	–	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น

•	 2561	–	ปัจจุบัน	

	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	บริษัท	แอ๊บโซลูท	

	 คลีน	เอ็นเนอร์จี้	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 2555	–	ปัจจุบัน

	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2554	–	2557	ประธำนกรรมกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง

•	 ปี	2554	–	2555	ปลัดกระทรวงมหำดไทย

•	 ปี	2551	–	2554	รองปลัดกระทรวงมหำดไทย

•	 ปี	2549	–	2551	ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำร 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้

•	 ปี	2547	–	2549	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี

•	 ปี	2546	–	2547	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/2561

•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	/2546

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

	 -	ไม่มี	-

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  
ผู ้บริหารและผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริหาร
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ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์  
อายุ 65 ปี

รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

:	18	พฤศจิกำยน	2545

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : 

คู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส	 แต่เป็นที่เปิดเผยต่อ

สังคมของ	คือ	พตอ.สุวิทย์	ตันโสด	

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 ปริญญำบัตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	(วปรอ.4414)

•	 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	(กำรจัดกำร)	มหำวิทยำลัยคริสเตียน

•	 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	(MBA)	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

•	 นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•	 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสงู	สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ	(วตท.)	

รุ่นที่	16

•	 หลักสูตรผู้บริหำรมหำนครรุ่นที่	4

•	 ศิษย์เก่ำดีเด่น	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร	ปี	

2556

•	 ศิษย์เก่ำดีเด่น	มหำวิทยำลัยคริสเตียน	ปี	2554

•	 นิสิตเก่ำดีเด่น	 ปริญญำโทส�ำหรับผู้บริหำร	 มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์	2547

•	 ศิษย์เก่ำดีเด่น	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ปี	2547

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	 2545	 –	 ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรบริหำร	บมจ.	ริชี่	เพลซ	2002

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2538	–	ปัจจบุนั	ประธำนกรรมกำรก่อตัง้	บริษัท	อรรถบรูณ์

สินทรัพย์	จ�ำกัด	(ให้เช่ำส�ำนักงำน)

•	 ปี	2518	–	ปัจจบุนั	ประธำนกรรมกำรบริษัท	อรรถบรูณ์	จ�ำกัด	

(จ�ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น

•	 ปี	2561	–	ปัจจุบัน	นำยกสมำคมอำคำรชุดไทย

•	 ปี	2558	–	ปัจจุบัน	กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย

	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ

•	 ปี	2537	–	ปัจจุบัน	นำยกก่อต้ังสโมสรโรตำรีสำทร

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2551	–	2561	อุปนำยกและเลขำธิกำรสมำคมอำคำรชุดไทย

•	 ปี	2534	–	2542	ประธำนกรรมกำรก่อตั้ง	บริษัท	วำย	ซี	เค	

	 (ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(บริษัทร่วมทุนกบกลุ่ม	TOYOTA	JAPAN)

•	 ปี	2547	–	2551	กรรมกำรบริหำรภำคอุตสำหกรรม

	 แห่งประเทศไทย

•	 ปี	2550	–	2551	ผู้ว่ำกำรภำค	3350	โรตำรีสำกล

•	 ปี	2550	สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2550

•	 ปี	2546	ผู้พิพำกษำสมทบศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ

	 และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

•	 ปี	2543	–	2545	ประธำนสภำอุตสำหกรรม	จังหวัดนนทบุรี

•	 ปี	2534	–	2542	ประธำนกรรมกำรบริษัท	ไทย	เอ็น	เคเค	เมทัล	

จ�ำกัด	(ผลิตและจ�ำหน่ำยปลีกแผ่นคลัชส�ำหรับรถยนต์)

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Direct	Certification	Program	(DCP)	/	2557

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

•	 จ�ำนวน		376,756,178.00		หุ้น	หรือ	ร้อยละ	36.058

นางสาวสุณี สถตินันท์   
อายุ 76 ปี 

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

18	พฤศจิกำยน	2545

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 MBA	Syracuse	University,	New	York	State.	USA.

•	 เศรษฐศำสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2545	-	ปัจจุบัน	รองประธำนกรรมกำร

	 	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2520	-	ปัจจุบัน	กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	สุณีเวย์	จ�ำกัด	

(ผลิตและส่งออกกระเป๋ำหนัง)

•	 ปี	2537	-	ปัจจบุนั	กรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษัท	ไดมอนด์	

	 เลเธอร์ครำฟท์	จ�ำกัด	(ผลติและส่งออกกระเป๋ำจำกหนงัสัตว์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น

•	 กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ประธำนกิตติมศักดิ์	สภำอุตสำหกรรมนนทบุรี

•	 กรรมกำรศิษย์เก่ำ	คณะเศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 อดีตข้ำรำชกำรฝ่ำยวิชำกำร	BOI

•	 กรรมกำรอ�ำนวยกำรโรงพยำบำลธรรมศำสตร์

•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	อบต.นนทบุรี

•	 นำยกสโมสรโรตำรีนนทบุรี

•	 ผู้ช่วยผู้ว่ำภำคโรตำรี	ภำค	3350

•	 อดีตกรรมกำรบริหำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 อดีตรองเลขำธิกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

•	 จ�ำนวน		55,442,700.00	หุ้น	หรือร้อยละ	5.306



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 11รายงานประจ�าปี 256110

พลโทหญิงส�าอางค์ ทองปาน  
อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน  
อายุ 67 ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

27	เมษำยน	2553

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

•	 ปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•	 Financial	Management	(Finance	Academy	Ft.	Ben-

jamin	Harrison,	US.	Army)

•	 Resources	 Management	 	 (International	 Defense	

Resources	Management	Institute,	US.	Navy)

•	 วิทยำลัยป้องกันอำณำจักร	รุ่นที่	44

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2559	-	ปัจจุบัน	

	 กรรมกำร	บริษัท	แทคทริค	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 ปี	2554	-	ปัจจุบัน

	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

	 บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 ปี	2552	-	ปัจจุบัน

	 กรรมกำร	บริษัท	โรงพยำบำลวิภำวดี	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไม่ม	ี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น	 	 	 	 -	ไม่ม	ี-

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2546	–	2550

	 กรรมกำรบริหำร	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 ปี	2543	–	2546

	 เจ้ำกรมกำรเงินทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด

•	 ปี	2541	–	2542

	 รองเจ้ำกรมกำรเงินทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด

•	 ปี	2532	–	2541

	 ผู้อ�ำนวยกำร	 กองควบคุมงบประมำณ	 ส�ำนักงำนปลัด

บัญชีทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด

•	 ปี	2529	–	2532

	 ประจ�ำกองควบคุมงบประมำณ	 ส�ำนักงำนปลัดบัญชี

ทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด

•	 ปี	2513	–	2529

	 ประจ�ำแผนก	–	หัวหน้ำแผนก	กองบัญชี	ส�ำนักงำนปลัด

บัญชีกองทัพบก

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2547

•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

	 -	ไม่มี	-

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 ปริญญำโท	เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต		(บริหำรอุตสำหกรรม)

	 License	es	Sciences	Economiques		

	 (Gestion	Industrielle)	Universite’	de	Toulouse	I,	France

•	 Maitrise	es	Sciences	Economiques	

	 (Gestion	Industrielle)	Universite’	de	Toulouse	I,	France

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปัจจุบัน

	 กรรมกำร	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไม่ม	ี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน

•	 รองศำสตรำจำรย์	ระดับ	9

•	 รองศำสตรำจำรย์	สำขำวิชำอุตสำหกรรม	

	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกรรม

	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 กรรมกำรศูนย์ฝึกอบรม	ฝ่ำยกำรศึกษำต่อเนื่อง

•	 หัวหน้ำหน่วยงำนปฏิบัติงำนวิจัย	 กำรบริหำรอุตสำหกรรม

และเทคโนโลยี

•	 ประธำนคณะท�ำงำนโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซ

ชีวภำพเพ่ือจัดกำรของเสีย	 เศษอำหำรจำกโรงแรม	 และ

สถำนประกอบกำรต่ำง	ๆ

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2555

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

	 -	ไม่มี	-



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 13รายงานประจ�าปี 256112

นายสมชัย เพียรสถาพร  
อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 วิทยำศำสตร์บัณฑิต	(วนศำสตร์)	

	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

•	 รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)	

	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

•	 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม)	

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

•	 วิทยำลัยกำรทัพบก	รุ่นที่	44	(วทบ.44)

•	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	44	(วปอ.44)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไม่ม	ี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน

•	 ปัจจุบัน		กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน

ผลประจ�ำกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2553	เกษียณอำยุรำชกำรในต�ำแหน่งอธิบดีกรมป่ำไม้

•	 ปี	2551	อธิบดีกรมป่ำไม้

•	 ปี	 2549	 รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมทรัพยำกรและ

ชำยฝั่ง

•	 ปี	2548	รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิง

แวดล้อม	(หัวหน้ำกลุ่มกำรกิจอ�ำนวยและหัวหน้ำกลุ่ม

ภำรกิจส่ิงแวดล้อม

•	 ปี	2545	อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	และพันธ์พืช

•	 ปี	 2543	 รองอธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำ	 และ

พันธ์พืช

•	 ปี	2541	รองอธิบดีกรมป่ำไม้	(ปรำบปรำม)

•	 ปี	25436	–	2538	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัป้องกันและปรำบปรำม	

กรมป่ำไม้

•	 ปี	 2517	 ป่ำไม้เขตนครสวรรค์	 ป่ำไม้เขตสุรำษฎร์ธำนี	

ป่ำไม้เขตเพชรบุรี	ป่ำไม้เขตปรำจีนบุรี	กรมป่ำไม้

•	 ปี	2517	ส�ำนักงำนป่ำไม้ตรี	หัวหน้ำหน่วยป้องกันรักษำป่ำ	

ตก.13	อ�ำเภอแม่สอด	จังหวัดตำก	กรมป่ำไม้

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2555

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

	 -	ไม่มี	-

ดร.การุญ จันทรางศุ   
อายุ 68 ปี

กรรมการ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

24	พฤษภำคม	2550

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 ปริญญำเอก	วิศวกรรมโยธำ	Ohio	State	University,	

Ohio,	USA

•	 ปริญญำโท	วิศวกรรมโยธำ	Ohio	State	University,	Ohio,	

USA

•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมโยธำ	(เกียรตินิยม)	จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย

•	 ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม	

ระดับวุฒิวิศวกรรมโยธำ	หมำยเลขทะเบียน	วย.1023

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2558	–	ปัจจุบัน	กรรมกำร	

	 บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 ปี	2550	–	ปัจจุบัน	กรรมกำร	

	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 ปี	2547	–	ปัจจุบัน	กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	

บริษัท	ควอลิตี้	คอนสตรัคชั่น	โปรดักส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2535	–	ปัจจุบัน	ประธำนกรรมกำร	

	 บริษัท	เค.ซี.เอส.แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด	

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2549	–	2550	กรรมกำรสภำวิศวกร

•	 ปี	2545	–	2556	ประธำนกรรมกำรจรรยำบรรณ	สภำวิศวกร		

•	 ปี	2549	–	2550	นำยกสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.)	ครั้งที่	2

•	 ปี	2545	–	2546		นำยกสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.)	ครั้งที่	1

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Direct	Certification	Program	(DCP)	/	2548

•	 Finance	for	Non	–	Finance	Director	(FN)	/	2548

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

•	 จ�ำนวน	11,625,941	หุ้น	หรือร้อยละ	1.11
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พันต�ารวจเอกสุวิทย์ ตันโสด  
อายุ 71 ปี

กรรมการ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : 

คู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส	แต่เป็นที่เปิดเผย 

ต่อสังคมของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์  
อายุ 57 ปี 

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

18	พฤศจิกำยน	2545

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร :

พ่ีน้องของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 ปริญญำตรี	บริหำรบัณฑิตสำขำบริหำรอุตสำหกรรม	

	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

•	 ประกำศนียบัตร	กรำฟิกดีไซน์	จำกประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2550	–	ปัจจุบัน	กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร	

	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 ปัจจุบัน		กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด

•	 ปัจจุบัน		ที่ปรึกษำ	บริษัท	วำย	ซี	เค	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น

-	ไม่มี	–

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2548	–	2561	ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์สภำอุตสำหกรรม	

	 จังหวัดนนทบุรี

•	 ปี	2551	-		2553	ประธำนสภำอุตสำหกรรม	จังหวัดนนทบุรี

•	 ปี	2551	–	2552	กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ปี	2551	–	2553	เลขำธิกำรสมำคมส่งเสริม

	 กำรรับช่วงกำรผลิตไทย

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

•	 จ�ำนวน		28,457,745.00	หุ้น	หรือร้อยละ	2.724

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 นิติศำสตร์บัณฑิตย์	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2554	–	ปัจจุบัน

	 กรรมกำร	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไม่ม	ี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น	 	 	 	 -	ไม่ม	ี-

ประสบกำรณ์ในอดีต 

•	 ปี	2549		เกษียณอำยุรำชกำร

•	 ปี	2545	(พ.ต.อ.)ผกก.	ฝ่ำย	4	ตม.4	

	 ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง	ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ

•	 ปี	2541	(พ.ต.ท.)รอง	ผกก.ชุดตรวจงำน	

	 อก.ส่วนรำชกำร	4	จเรต�ำรวจ

•	 ปี	2538	(พ.ต.ท.)รอง.ผกก.ฝ่ำยอ�ำนวยกำร

	 ส�ำนักงำนก�ำลังพลกรมต�ำรวจ

•	 ปี	2536	(พ.ต.ท.)สว.ผ.ล้อเลื่อน	(ใบพกพำอำวุธปืน)	

	 กก.1	กองทะเบียนกรมต�ำรวจ

•	 ปี	2533	(พ.ต.ต.)สว.	กำรเงินและพัสด	ุ

	 กองทะเบียนกรมต�ำรวจ

•	 ปี	2526	(ร.ต.อ.)รอง	สว.	ผ.แผนอำชญำกรรม	

	 กองบัญชำกำรต�ำรวจสอบสวนกลำง

•	 ปี	2523	(ร.ต.ท.)รอง	สว.ผ.1	กองก�ำกับกำร	7	กอง	

บังคับกำรต�ำรวจสันติบำล

•	 ปี	2521	(รตต.)รอง	สว.ผ.	ศึกษำอบรมและเผยแพร่		

กก.สช.บก.อก.บช.ก2	นครรำชสีมำ

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

	 -	ไม่มี	-
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นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ 
อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

14	พฤษภำคม	2556

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : 

พ่ีน้องของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 บริหำรธุรกิจ	Fort	Lauderdale	College,	Florida,	USA

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2556	–	ปัจจุบัน

	 กรรมกำร	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 ปี	2560	–	ปัจจุบัน	

	 กรรมกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด

•	 ปี	2531	–	ปัจจุบัน	

	 ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น	 	 	 -	ไม่มี	-

ประสบกำรณ์ในอดีต	 	 	 -	ไม่มี	-

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

•	 จ�ำนวน	959,821.00	หุ้น	หรือร้อยละ	0.092

นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์  
อายุ 61 ปี

กรรมการ

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : 

พ่ีน้องของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 บริหำรธุรกิจ	มหำบัณฑิต	มหำวิยำลัยบูรพำ	(EX-MBA)

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

•	 กรรมกำร	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด

•	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด

•	 รองประธำน	บริษัท	ไทยเอ็น	เคเค	จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น

	 -	ไม่มี	-

ประสบกำรณ์ในอดีต

	 -	ไม่มี	-

 

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

•	 จ�ำนวน	545,446	หุ้น	หรือร้อยละ	0.052
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นางศรัณย์ธร  ศรีสุนทร 
อายุ 42 ปี 

เลขานุการบริษัท และผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

วันท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

1	กุมภำพันธ์	2553

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : 	ไม่ม	ี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  

•	 ปริญญำโท	กำรจัดกำรทั่วไป	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

•	 ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยสยำม

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-	ไม่มี	-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น

•	 ปี	2560	–	ปัจจุบัน		รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	

	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 ปี	2557	–	ปัจจุบัน		เลขำนุกำรบริษัท	

	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

ประสบกำรณ์ในอดีต

•	 ปี	2543	–	2546	เลขำนุกำรบริหำร	

	 บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด	(จ�ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์)

ประวัติกำรฝึกอบรม

•	 Company	Secretary	Program	CSP	/	2557

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-	ไม่มี	-
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นโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ

1

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของริชี่ เพลซ

“วิสัยทัศน์”

	 	 เป็นบริษัทช้ันน�ำในด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย	โดยมุ่งเน้นควำมต้องกำร	ควำมพึงพอใจ	และควำมสุขใน

กำรอยู่อำศัยของลูกค้ำทุกกลุ่มเป้ำหมำยที่ประกอบด้วย	รูปแบบผลิตภัณฑ์	ท�ำเลที่ตั้งโครงกำร	ควำมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	และกำร

บริกำรที่มีประสิทธิภำพในระดับแนวหน้ำ	เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือถือในระยะยำวจำกผู้ที่เก่ียวข้องทั้งปวง

“พันธกิจ”

1.	 เป็นบริษัท	พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ช้ันน�ำ	1	ใน	20	ของประเทศไทยภำยใน	10	ปี

2.	 สร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10

3.	 ให้ผลตอบแทนกำรท�ำงำนแก่พนักงำนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมภำยใน	3	ปี

4.	 บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถสูงเทียบเท่ำบริษัทช้ันน�ำภำยใน	3	ปี

5.	 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ฉลำด	ขยันและทุ่มเท

6.	 สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย	์																																	

7.	 มีบริกำรหลังกำรขำยที่รวดเร็วและสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ

8.	 สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีต่อสังคม	ชุมชนและส่ิงแวดล้อม

9.	 กำรบริหำรต้นทุนที่แข่งขันได้ ในอุตสำหกรรมภำยใน	3	ปี

10.	สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับภำยใน	3	ปี

“ค่านิยมของริชี่ เพลซ”

ริชี่ มุ่งมั่นในกำรสร้ำงสรรค์สังคมท่ีเปี่ยมสุขให้กับผู้ท่ีอำศัยในทุก ๆ ด้ำน มีจุดเด่นคือ

•	 Rich	in	Premier	Location	บนท�ำเลที่มีศักยภำพ

•	 Rich	in	Urban	Living	&	Life	Style	ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ชีวิต

•	 Rich	in	Design	กำรออกแบบที่มีเอกลักษณ์

•	 Rich	in	Construction	กำรก่อสร้ำงที่มั่นคงแข็งแรง

•	 Rich	in	Environment	กำรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

	 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่ำงลงตัว	เพ่ือสร้ำงควำมสุขให้กับผู้อยู่อำศัย

ในทุกโครงกำรของบริษัท

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 	 บริษัท	 ริช่ี	 เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่	18	พฤศจิกำยน	2545	ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก

จ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	โดยกลุ่มบุคคลหลำกหลำยอำชีพซ่ึงมีแนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์คล้ำยคลึงกัน	ภำยใต้กำร

บริหำรองค์กรโดย	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์	เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงกำรในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ	และเป็นท�ำเลที่ใกล้แหล่งชุมชน	

	 	 ในปี	2556	บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน	โดยมีทุนจดทะเบียน	714	ล้ำนบำท	และมีทุนช�ำระแล้ว	500	ล้ำนบำท	ปี	

2557	บริษัทเข้ำจดทะเบยีนเป็นบริษัทในตลำดหลกัทรัพย์	(RICHY)	ในปี	2561	บริษัทมทีนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	1,381,460,996		บำท	เป็นทุน

จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน	1,044,859,438	ล้ำนบำท

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
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ปี 2545

พฤศจิกำยน 

•	 ก่อตั้งบริษัท	โดยกลุ่มบุคคลหลำกหลำยอำชีพซ่ึงมีแนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก

จ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ�ำนวน	500,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบ

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	โดยมีส�ำนักงำน	ตั้งอยู่เลขที่	667/15	อำคำรอรรถบูรณ์	ช้ัน	5	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	

เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร

ปี 2547

มกรำคม 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชช่ีวิลล์	บำงบัวทอง”	เป็นบ้ำนเดี่ยว	2	ช้ัน	บนพ้ืนที่	13	ไร่	จ�ำนวน	74	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอ

บำงบัวทอง	นนทบุรี	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	160	ล้ำนบำท					

ปี 2548 

มิถุนำยน 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	 “ริชช่ีทำวเวอร์	 เพชรเกษม-สำทร”	 เป็นอำคำรชุดพักอำศัยแบบคอนโดมิเนียม	 สูง	 19	 ช้ัน	

จ�ำนวน	212	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	300	ล้ำนบำท

ปี 2550 

มกรำคม 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“เลอริช	เทรนดี้คอนโด	สำธุประดิษฐ์”	(“เลอริช	พระรำม3”)	เป็นคอนโดมิเนียม	สูง	22	ช้ัน	

จ�ำนวน	422	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่ถนนพระรำม	3	แขวงช่องนนทรีย์	เขตยำนนำวำ	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,062	ล้ำนบำท

พฤษภำคม 

•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	50	ล้ำนบำทเป็น	130	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	เพ่ือใช้เตรียมส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงและพัฒนำโครงกำร

ในอนำคต

ปี 2553 

มีนำคม 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร“เลอริชรัชดำ-สุทธิสำร”	คอนโดมิเนียม	สูง	8	ช้ัน	จ�ำนวน	77	ยูนิต	ตั้งอยู่บริเวณแยกสุทธิสำร	

แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	175	ล้ำนบำท

พฤศจิกำยน 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร“เลอริช@อำรีย์สเตช่ัน”เป็นคอนโดมิเนียมสูง	 8	 ช้ัน	 จ�ำนวน	 73	 ยูนิต	 ตั้งอยู่ที่ซอยอำรีย์	 2	

แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	235	ล้ำนบำท

ปี 2554 

มกรำคม 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชพำร์ค@บำงซ่อนสเตช่ัน”	เป็นคอนโดมิเนียม	สูง	27	ช้ัน	จ�ำนวน	803	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่ถนน	

กรุงเทพ-นนทบุรี	แขวงวงศ์สว่ำง	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,375	ล้ำนบำท

ปี 2555 

กรกฎำคม 

•	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี	2555	เมื่อวันที่	31	กรกฎำคม	2555	มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผล	ในอัตรำหุ้นละ	10.00	

บำท	รวมเป็นเงิน	19.30	ล้ำนบำท	โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	1,930,000	หุ้น	

พฤศจิกำยน

•	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญประจ�ำปี	2555	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกำยน	2555	มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ	57.10	

บำท	รวมเป็นเงิน	110.20	ล้ำนบำท	โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	1,930,000	หุ้น		

ธันวำคม 

•	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก	 130	ล้ำนบำทเป็น	 292.18	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	 เพ่ือใช้เตรียมส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงและพัฒนำ

โครงกำร	เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105	และโครงกำรริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์”	เป็นคอนโดมิเนียม	สูง	25	ช้ัน	จ�ำนวน	735	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่

ถนนประชำรำษฎร์	สำย2	แขวงบำงซ่ือ	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,703	ล้ำนบำท

ปี 2556 

กุมภำพันธ์ 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105”	เป็นทำวโฮม	สไตล์โมเดิร์น	จ�ำนวน	140	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่ซอย

สุขุมวิท	105	ถนนศรีนครินทร์	แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ		กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	671	ล้ำนบำท

เมษำยน 

•	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี	2556	เมื่อวันที่	26	เมษำยน	2556	มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผล	ในอัตรำหุ้นละ	18.56	บำท	

รวมเป็นเงิน	54.24	ล้ำนบำท	โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	2,921,800	หุ้น		

มิถุนำยน

•	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก	292.18	ล้ำนบำทเป็น	370	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	เพ่ือใช้เตรียมส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรใหม่

ในอนำคต

กันยำยน 

•	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญประจ�ำปี	2556	เมื่อวันที่	6	กันยำยน	2556	มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผล	ในอัตรำหุ้นละ	35.69	บำท	

รวมเป็นเงิน	132.05	ล้ำนบำท	โดยมีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	3,700,000	หุ้น		

•	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก	370	ล้ำนบำทเป็น	500	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	เพ่ือใช้เตรียมส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงและพัฒนำโครง

กำรริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ

•	 จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด	โดยใช้ช่ือว่ำ	“บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)”	และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำ

หุ้นที่ตรำไว้จำก	100	บำทต่อหุ้น	เป็น	1.00	บำทต่อหุ้น	รวมทั้งได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก	500	ล้ำนบำท	เป็น	714	ล้ำนบำท	โดย

จะด�ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญจ�ำนวน	214	ล้ำนหุ้น	เพ่ือเสนอขำยให้แก่ประชำชน	

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	 “ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ”	 เป็นคอนโดมิเนียมสูง	 33	 ช้ัน	 จ�ำนวน	 635	 ยูนิต	 ตั้งอยู่ที่ถนน

รัตนำธิเบศร์	ต�ำบลไทรม้ำ	อ�ำเภอเมือง	นนทบุรี	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,267	ล้ำนบำท

ปี 2557 

เมษำยน 

•	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์”	เป็นบ้ำนแฝด	บ้ำนเดี่ยว	2	ช้ัน	ทำวน์โฮม	จ�ำนวน	138	ยูนิต	ตั้ง

อยู่ที่ถนนรำชพฤกษ์	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	560	ล้ำนบำท
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กรกฎำคม

•	 บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญ	IPO	แก่ประชำชน	จ�ำนวน	214	ล้ำนหุ้นโดยเสนอขำยต่อประชำชนในรำคำ	3.30	บำท/หุ้น

สิงหำคม

•	 บริษัทจดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

พฤศจิกำยน 

•	 บริษัทเปิดขำยโครงกำร	 “เดอะริช	 สำทร-ตำกสิน”	 เป็นคอนโดมิเนียมสูง	 23	 ช้ัน	 จ�ำนวน	 511	 ยูนิต	 ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงธนบุรี	

กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	2,100	ล้ำนบำท

ปี 2558 

พฤษภำคม 

•	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก	714	ล้ำนบำท	เป็น	985.40	ล้ำนบำท	โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน	785.40	ล้ำนบำท

ปี 2559

 พฤษภำคม

•	 เปิดตัวโครงกำร	 “ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตช่ัน”	 	 เป็นคอนโดมิเนียมสูง	 37	 ช้ัน	 จ�ำนวน	 1,089	 ยูนิต	 ตั้งอยู่ที่	 ถนนศรีนครินทร์	

กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	2,700	ล้ำนบำท

•	 ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม	985,400,000	บำท	เป็น	785,399,982	บำท	และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์	สนธิของบริษัท	ข้อ	

4	เร่ืองทุนจดทะเบียน	ให้สอดคล้องกับกำรลดทุน

มิถุนำยน

•	 เปิดตัวโครงกำร	“เดอะริช@นำนำ”	เป็นคอนโดสูงมิเนียมสูง	32	ช้ัน	ช้ันใต้ดิน	6	ช้ัน	มีห้องชุดพักอำศัยจ�ำนวน	413	ยูนิต	และ	

Retail	3	ช้ัน	ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท	ซอย	3	(นำนำเหนือ)	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	4,185	ล้ำนบำท

ธันวำคม

•	 จัดตั้งบริษัทย่อย	“บริษัท	ริชช่ีดีเวลลอปเมนท์	2016	จ�ำกัด”	เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจ

 ปี 2560

เมษำยน 

•	 เปิดตัวโครงกำร	“ริชพำร์ค	@หลักสี่	สเตช่ัน”	เป็นคอนโดมิเนียมสูง	14	ช้ัน	มีห้องพักอำศัย	จ�ำนวน	597	ยูนิต		ตั้งอยู่ที่	ถนน

พหลโยธิน	แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำร	1490	ล้ำนบำท

•	 เปิดตัวโครงกำร	“ดิเอท	คอลเลคช่ัน”	เป็นคอนโดมิเนียมสูง	7	ช้ัน	มีห้องชุดพักอำศัย	จ�ำนวน	77	ยูนิต	ตั้งอยู่ท่ี	ถนนวิสุทธิกษัตริย	์

แขวงบำงขุนพรหม(นำงเลิ้ง)	เขตพระนคร(ดุสิต)	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	362	ล้ำนบำท																																																										

พฤษภำคม

•	 เปิดตัวโครงกำร	“เดอะริช	อเวนิว”	เป็นอำคำรพำนิชย์เป็นสไตล์	โมเดริน	ยูโรเปียน	สูง	3	ช้ัน	พร้อมช้ันลอย	จ�ำนวน	16	ยูนิต	

ตั้งอยู่ที่ถนนด�ำรงรักษ์	แขวงคลองมหำนำค	เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	480	ล้ำนบำท	

มิถุนำยน

•	 เพิ่มทุนแบบจัดสรรให้กับผู้ถอืหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น	(Right	Offering:	RO)	จดทะเบียนเพือ่รองรบักำรขยำยกจิกำรของบรษิทั	

ในอัตรำส่วน	5	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นสำมัญใหม่ควบคู่กับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(RICHY-W1)	และใบ

ส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที่	2	(RICHY-W2)	(5:1:1)	ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ปี 2561

พฤษภำคม

•	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม	 1,289,363,596	 บำท	 เป็น	 1,381,460,996	 บำท	 โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	 จ�ำนวน	

1,044,859,438	บำท	เพ่ือใช้รองรับหุ้นปันผลและเพ่ือใช้รองรับกำรปรับสิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		RICHY-W1	และ	RICHY-W2	

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

พฤศจิกำยน

•	 	เปิดตัวโครงกำร	“เดอะริช	พระรำมเก้ำ-ศรีนครินทร์	ทริปเปิลสเตช่ัน”	เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส	คอนโดมิเนียมสูง	32	

ช้ัน	จ�ำนวน	597	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่		ถนนศรีนครินทร์	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,700	ล้ำนบำท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีบริษัทย่อย	จ�ำนวน	1	บริษัท	

1.	 บริษัท	ริชช่ี	ดีเวลลอปเมนท์	2016	จ�ำกัด

	 วันที่ก่อตั้ง	 :	15	ธันวำคม	2559	

	 ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	 :	31,000,000	บำท	

	 ชนิดหุ้น	 	 :	หุ้นสำมัญ

	 จ�ำนวนหุ้น	 :	310,000	หุ้น	

	 มูลค่ำหุ้นละ	 :	100	บำท	

	 สัดส่วนกำรลงทุน	 :	ร้อยละ	99.97

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ2

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ด�ำเนิน

กำรโดย

งบการเงิน (ตรวจสอบ/สอบทาน)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

มูลค่ำ

(ล้ำนบำท)

มูลค่ำ

(ร้อยละ)

มูลค่ำ

(ล้ำนบำท)

มูลค่ำ

(ร้อยละ)

มูลค่ำ

(ล้ำนบำท)

มูลค่ำ

(ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรขำย 

อสังหำริมทรัพย์	

อำคำรชุดพักอำศัย RICHY 462.14 81.33 1,256.56 94.68 2,663.80 98.35

บ้ำนเดี่ยว RICHY 91.04 16.02 57.85 4.36 17.19 0.63

รวมรำยได้จำกกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์

553.18 97.35 1,314.41 99.04 2,680.99 98.98

รำยได้อื่นๆ	1/ RICHY 14.99 2.64 12.01 0.91 26.23 0.97

ดอกเบี้ยรับ RICHY 0.07 0.01 0.71 0.05 1.43 0.05

รำยได้รวม 568.24 100.00 1,327.13 100.00 2,708.65 100

	 หมำยเหตุ	:	1/	รำยได้อื่นๆ	ได้แก่	รำยได้ค่ำเช่ำตำมแผนกำรตลำดกำรันตีค่ำเช่ำ	และรำยได้จำกกำรยึดเงินดำวน์	เป็นต้น	

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์

 1)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

	 	 เป็นธุรกิจหลักของบริษัท	โดยบริษัทด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในย่ำนท�ำเลที่ดีและมีศักยภำพ	ทั้งประเภทแนว

รำบ	ได้แก่	บ้ำนเดี่ยว	ทำวน์เฮ้ำส์	ทำวน์โฮม	และประเภทแนวสูง	ได้แก่	คอนโดมิเนียม	โดยโครงกำรของบริษัทที่ยังด�ำเนินกำร

เปิดขำย	ณ	ปัจจุบัน	สำมำรถสรุปรำยละเอียดและควำมคืบหน้ำในกำรขำยและก่อสร้ำง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ได้ดังนี้
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                                                                                                                                                                                  บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั  (มหำชน) 

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 6 
 

โครงการ ทีต่ั้งโครงการ 
ลกัษณะ
โครงการ 

ช่วงเวลา
ทีซ้ื่อ
ทีด่ิน 

ช่วงเวลา
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ช่วงเวลา
ทีเ่ร่ิมเปิด
ขาย

โครงการ 

เน้ือที่
โครงการ
(ไร่-งาน-วา) 

กลุ่ม
ลูกค้า
เป้า 
หมาย 

มูลค่าโครงการ จองหรือท าสัญญา โอนแล้วสะสม คงเหลือขาย  ร้อยละ
ของ
ความ
คืบหน้า
ก่อสร้าง 

ร้อยละ
ของ

สัดส่วน
การรับรู้
รายได้ 

  
จ านวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

คอนโดมิเนยีม                  

2.ริชพำร์ค@เตำปูน
อินเตอร์เชนจ ์

ถนประชำรำษฎร์
สำย 2 

อำคำรชุด  
26 ชั้น 

เม.ย
2556 

ต.ค.
2557 

ธ.ค. 
2555 

3-0-64.6 C - B 735 1,936 12 33.34 634 1,574.15 89 328.51 100.00 81.33 

3.ริชพำร์ค@
เจำ้พระยำ 

ถนนไทรมำ้ อำคำรชุด  
33 ชั้น 

พ.ย.
2556 

มิ.ย. 
2558 

ก.ย. 
2556 

2-0-86 C - B 635 1,463 109 275.28 522 1,179.87 4 7.85 100 80.62 

4.เดอะริช @ สำทร-
ตำกสิน 

รถไฟฟ้ำวงเวียน
ใหญ่ 

อำคำรชุด
23 ชั้น 

ธ.ค. 
2556 

ต.ค. 
2559 

ธ.ค. 
2557 

3-0-
118.42 

B - A 509 2,100 31 118.34 250 978.32 228 1,002.99 100 46.59 

5.ริชพำร์ค@ทริป
เปิลสเตชัน่ 

ถนนศรีนครินทร์ อำคำรชุด 
37 ชั้น 

ธ.ค.
2558 

มิ.ย. 
2561 

พ.ค.
2559 

4-1-14.4 C - B 1,089 2,955 343 1,006.70 720 1,904.45 26 43.85 100 64.44 

6.เดอะริช@นำนำ ถนนสุขุมวิท 3 อำคำรชุด 
32 ชั้น 

ธ.ค.
2558 

ธ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2559 

2-0-37.8 B - A 413 3,838 134 1,254.75 - - 279 2,583.25 14.79 - 

7.ริชพำร์ค เทอมินลั ถนนพหลโยธิน อำคำรชุด 
14 ชั้น 

ธ.ค. 
2559 

ต.ค. 
2562 

เม.ย. 
2559 

3-1-05 C - B 1,660 563 111 292.97 - - 452 1,367.03 19.20 - 

8.ดิเอท คอลเลคชัน่ วิสุทธิกษตัริย ์ อำคำรชุด 7 
ชั้น 

ธ.ค. 
2559 

ม.ค.
2562 

เม.ย. 
2560 

0-2-52 B 77 350 16 79.04 - - 61 270.96 75.08 - 

9.เดอะริช@พระรำม
เกำ้-ศรีนครินทร์ ทริป
เปิลสเตชัน่ 

ถนนศรีนครินทร์ อำคำรชุด 
32 ชั้น 

ธ.ค. 
2558 

ธ.ค. 
2564 

พ.ย. 
2561 

2-2-50.3 B - A 558 2,124 144 608.57 - - 414 1,515.43 - - 

 
 
ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ 

                

1.เดอะริช บิซโฮม 
สุขุมวิท105 

ซอยสุขุมวิท 105 ทำวนโ์ฮม  
3 ชั้น 

เม.ย
2555 

ภำยในปี
2558 

ก.พ.
2556 

13-2-88 B - A 140 671 4 22.83 55 273.96 81 374.21 54.00 40.83 

2.เดอะริชวิลล ์             
รำชพฤกษ ์

ถนนรำชพฤกษ ์ ทำวนโ์ฮม 
3 ชั้น/ 

ทำวนโ์ฮม  

พ.ค. 
2556 

ภำยในปี 
2559 

เม.ย.
2557 

19.2-59.6 B - A 173 572 4 12.99 32 96.40 137 462.61 56.00 16.85 

3.เดอะริช อเวนิว ถนนด ำรงรักษ ์ ทำวนโ์ฮม มิ.ย.
2560 

ภำยในปี 
2561 

พ.ย. 
2560 

1-66-7 A 16 360 5 89.76 - - 11 270.24 - - 
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โครงการที่เปิดขายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

1. โครงการประเภทคอนโดมิเนียม

 1.1 โครงการริชพาร์ค@เตาปูน

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 26 ช้ัน

รำคำขำยต่อหน่วย	:	1.90	–	3.5	ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนรุ่นใหม่	มีรสนิยม	และควำมทันสมัย

-	 ผู้ที่มีรำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ ่มผู ้ท�ำงำนที่ต้องกำรแยกครอบครัวในบริเวณบำงซ่ือ	 ผู ้ที่

มีที่ท�ำงำนบริเวณแนวรถไฟฟ้ำหรือผู ้ที่มองหำที่พักอำศัยใหม่

ทดแทนที่พักอำศัยเดิม

 1.2 โครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 33 ช้ัน

รำคำขำยต่อหน่วย	:	1.6	–	2.5	ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนรุ่นใหม่	มีรสนิยม	และควำมทันสมัย

-	 ผู้ที่มีรำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ่มผู ้ท�ำงำนที่ต้องกำรแยกครอบครัวในบริเวณรัตนำธิเบศร	์ 

ผู้ที่มีที่ท�ำงำนบริเวณแนวรถไฟฟ้ำหรือผู้ที่มองหำที่พักอำศัยใหม่

ทดแทนที่พักอำศัยเดิม

  1.3 โครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 23 ช้ัน

รำคำขำยต่อหน่วย	:	3	-	6		ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนย่ำนสีลมสำทร

-	 มีรำยได้ระดับ	84,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ่มผู้ที่ต้องกำรคอนโดใกล้ที่ท�ำงำน,แยก	 ครอบครัวใหม่หรือ

เพ่ือกำรลงทุนในท�ำเลบีทีเอส	วงเวียนใหญ่

 1.4 โครงการริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 37 ชั้น

รำคำขำยต่อหน่วย	:	2.6	–	4.2		ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนรุ่นใหม่	ย่ำนศรีนครินทร์

-	 มีรำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนที่ต้องกำรแยกครอบครัว	ผู้ที่มีที่ท�ำงำนบริเวณแนว

รถไฟฟ้ำหรือผู้ที่มองหำที่พักอำศัยใหม่ทดแทนที่พักอำศัยเดิม	

และกลุ่มที่ซ้ือไว้เก็งก�ำไร	ปล่อยเช่ำ

 1.5 โครงการเดอะริช@นานา

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น

รำคำขำยต่อหน่วย	:	8.2	-	24		ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 เจ้ำของธุรกิจ,นักธุรกิจชำวไทยและต่ำงชำติย่ำนนำนำ	

-	 มีรำยได้ระดับ	150,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ่มผู้ที่ต้องกำรคอนโดใกล้ที่ท�ำงำน,ขยำยครอบครัวใหม่หรือ

เพ่ือกำรลงทุนในท�ำเล/ปล่อยเช่ำ

 1.6 โครงการริชพาร์ค@ เทอมินอล หลักส่ี สเตชั่น

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 14 ชั้น

รำคำขำยต่อหน่วย	:	2.6	–	4.2		ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนรุ่นใหม่	ย่ำนพหลโยธิน	แถวสถำนีอนุเสำวรีย์หลักส่ี

-	 มีรำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนที่ต้องกำรแยกครอบครัว	ผู้ที่มีที่ท�ำงำนบริเวณแนว

รถไฟฟ้ำหรือผู้ที่มองหำที่พักอำศัยใหม่ทดแทนที่พักอำศัยเดิม	

และกลุ่มที่ซ้ือไว้เก็งก�ำไร	ปล่อยเช่ำ

 1.7 โครงการ ดิ เอท คอลเลคชั่น 

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 7 ชั้น

รำคำขำยต่อหน่วย	:	4.2	–	6.2	ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 กลุ่มคนท�ำงำน/พักอำศัย	หรือมีบุตรที่ก�ำลังศึกษำอยู่ในย่ำนเขต

พระนคร

-	 กลุ่มคนที่ต้องกำรขยำยครอบครัว	 หรือเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน/

มรดก

-	 มีรำยได้ระดับ	70,000	บำทข้ึนไป

-	 กลุ่มนักลงทุนเพ่ือเก็งก�ำไรหรือปล่อยเช่ำ
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 1.8 โครงการ เดอะริช พระราม9 – ศรีนครินทร์น

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 32 ช้ัน

รำคำขำยต่อหน่วย	:		2.99	–	5.9	ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนย่ำน	ศรีนครินทร์-พัฒนำกำร

-	 มีรำยได้ระดับ	50,000	บำทข้ึนไป

-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนที่ต้องกำรแยกครอบครัว	ผู้ที่มีที่ท�ำงำนบริเวณแนว

รถไฟฟ้ำหรือผู้ที่มองหำท่ีพักอำศัยใหม่ทดแทนที่พักอำศัยเดิม	

และกลุ่มที่ซ้ือไว้เก็งก�ำไร	ปล่อยเช่ำ

 2. โครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ

 2.1 โครงการ “เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 ”  

ประเภทโครงกำร : ทำวน์โฮม 3 ชั้น

รำคำขำยต่อหน่วย	:	เร่ิมต้น	4.4	ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 คนท�ำงำนรุ่นใหม่	มีรสนิยม	และควำมทันสมัย

-	 ผู้ที่มีรำยได้ระดับ	80,000		บำทต่อเดือน	ข้ึนไป

-	 กลุ ่มผู ้ท�ำงำนที่ต ้องกำรแยกครอบครัวใน	 	 บริเวณถนน

ศรีนครินทร์	 	 ผู้ที่มองหำที่พักอำศัยใหม่ทดแทนที่พักอำศัยเดิม		

หรือเจ้ำของกิจกำรขนำดเล็ก-กลำง

 2.2 โครงการ “เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์”    

ประเภทโครงกำร :บ้ำนทรงอิสระ/ทำวน์โฮม 2 ชั้น/ทำวน์โฮม  3 ชั้น 

รำคำขำยต่อหน่วย	:	เร่ิมต้น	2.79	ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 ครอบครัวรุ่นใหม่มีรสนิยมและควำมทันสมัย

-	 ผู้มีรำยได้ระดับ	80,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ ่มผู ้ที่ท�ำงำนต้องกำรขยำยครอบครัวแยกครอบครัวในท�ำ

แลรัตนำธิเบศร์-รำชพฤกษ์	 เดินทำงสะดวกสบำยติดถนนใกล้

รถไฟฟ้ำสถำนีบำงรักใหญ่

 2.3  โครงการเดอะริช อเวนิว

ประเภทโครงกำร : คอนโดมิเนียม สูง 7 ชั้น

รำคำขำยต่อหน่วย	:	8.2	-	24		ล้ำนบำท

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	:	

-	 เจ้ำของธุรกิจ,นักธุรกิจชำวไทยและต่ำงชำติย่ำนนำนำ	

-	 มีรำยได้ระดับ	150,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป

-	 กลุ่มผู้ที่ต้องกำรคอนโดใกล้ที่ท�ำงำน,แยก	 ครอบครัวใหม่หรือ

เพ่ือกำรลงทุนในท�ำเล
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2.2.1 การตลาด 

 กลยุทธ์ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์

	 	 บริษัทพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยในรูปแบบที่หลำกหลำย	 โดยมุ่งพัฒนำให้ครอบคลุมและกระจำยในหลำย	 ๆ	

กลุ่มผลิตภัณฑ์และสถำนที่ท�ำเลที่ตั้ง	เพ่ือที่จะตอบสนองควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยของผู้บริโภคให้มำกท่ีสุด	โดยกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยใน

แต่ละท�ำเล	บริษัทจะพิจำรณำให้เหมำะสมกับตลำด	ปัจจุบันบริษัทก�ำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มคอนโดมิเนียม	กลุ่ม

บ้ำนเดี่ยว	กลุ่มทำวน์เฮ้ำส์	ทำวน์โฮม	โดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรออกแบบและตกแต่ง	กำรออกแบบจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยภำยใน

อย่ำงลงตัว	สอดคล้องกับรูปแบบและวิถีกำรใช้ชีวิตในเมืองของคนรุ่นใหม่	รวมท้ังมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำรอย่ำงครบ

ถ้วน	เช่น	สระว่ำยน�้ำ	กำรจัดพื้นที่สีเขียวให้มีสัดส่วนที่มำกพอ	เคร่ืองออกก�ำลังกำย	เป็นต้น	

	 	 นอกจำกนี้	 บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและบริกำรหลังกำรขำย	 ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้ำง

โครงกำร	 กำรวำงแผนงำนพัฒนำกำรก่อสร้ำงโครงกำรที่จะไม่ก่อให้เกิดกำรรบกวนลูกค้ำที่เข้ำอยู่อำศัยแล้วส่วนกำรบริกำรหลังกำร

ขำยจะมีหน่วยงำนบริกำรโดยเฉพำะที่ให้บริกำรและแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำที่เข้ำพักอำศัยแล้ว

 กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ

	 	 บริษัทก�ำหนดกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ	 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ	 เช่น	 กำรก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	

ลักษณะของผลิตภัณฑ์	 ท�ำเลที่ตั้ง	 พ้ืนที่ใช้สอย	 เป็นต้น	 และเปรียบเทียบกับรำคำขำยของโครงกำรอื่นที่มีรูปแบบและที่ตั้งอยู่ใกล้

เคียงกัน	รวมทั้งพิจำรณำถึงต้นทุนของโครงกำร	 ไม่ว่ำจะเป็นค่ำที่ดิน	ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบ	ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง	และค่ำใช้

จ่ำยอื่นๆ	ที่เก่ียวข้อง	โดยกำรก�ำหนดรำคำขำยจะต้องเป็นรำคำที่เหมำะสม	ผู้บริโภครู้สึกถึงควำมคุ้มค่ำ	อำทิเช่นตั้งรำคำที่เหมำะสม

บนท�ำเลเดียวกันกับคู่แข่งขันด้วยรำคำที่ต�่ำกว่ำเล็กน้อยแต่คุณภำพและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกเท่ำกัน	เป็นต้น	นอกจำกนี้บริษัทจะต้อง

สำมำรถรักษำระดับอัตรำผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมที่ต้องกำรได	้

	 	 บริษัทมีนโยบำยในกำรให้ส่วนลด	กรณีขำยให้ลูกค้ำที่มีคุณูปกำรกับบริษัท	เช่น		กรรมกำร	พนักงำนของบริษัท	เจ้ำหนี้เงินกู้		

เป็นต้น		โดยมีกำรให้ส่วนลดในวงเงินไม่เกิน	100,000	บำท	/	ห้อง				

 กลยุทธ์ทำงด้ำนส่ือสำรกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย

	 	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่ือสำรกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ	หลำกหลำยช่องทำง	โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

สำมำรถรับรู้และจดจ�ำช่ือบริษัท	และโครงกำรของบริษัทได้	ดังนี้

1)	 กำรโฆษณำผ่ำนสื่อสำรมวลชน	(Mass	Media)	เช่น	วิทยุ	โทรทัศน์	และส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ	เพ่ือเป็นกำรส่ือสำรกำรตลำดในวงกว้ำง	

2)	 กำรส่ือสำรผ่ำนสื่อกลำงแจ้ง	 (Outdoor	Media)	 เช่น	 ป้ำยบิลบอร์ด	 ป้ำยบอกทำง	 เพ่ือเป็นกำรส่ือสำรกับกลุ่มลูกค้ำที่อยู่รอบๆ	

โครงกำรหรือบริเวณใกล้เคียงกับท�ำเลที่ตั้งโครงกำรเป็นหลัก	

3)	 กำรส่ือสำรในช่องทำงเลือกอื่นๆ	 (Below	The	 Line)	 เช่น	 กำรส่ือสำรทำงตรง	 (Direct	Mail)	 กำรออกบูธแสดงสินค้ำ	 กำรจัด

กิจกรรมที่โครงกำร	กำรจัดกิจกรรมลูกค้ำแนะน�ำลูกค้ำ	กำรจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น	เป็นต้น		

4)	 กำรส่ือสำรกำรตลำดในช่องทำงส่ือใหม่	(New	Media)	เช่น	กำรส่ือสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท	(www.rp.co.th)	กำรส่ือสำร

ผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์	(E-Mail)	กำรโฆษณำผ่ำนเว็บไซต์อื่น	ๆ 	กำรส่งข้อควำมผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือ	(SMS)	เป็นต้น

5)	 กำรส่ือสำรกับกลุ่มลูกค้ำเก่ำในโปรแกรม	(Member	Get	Member)

	 	 นอกจำกนี้	บริษัทยังจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของบริษัทผ่ำนสื่อต่ำงๆ	และกำรจัดกิจกรรมเพื่อประชำสัมพันธ์ให้กลุ่ม

ลูกค้ำเป้ำหมำยได้รับทรำบข้อมูล	 เช่น	กำรแถลงข่ำวเปิดตัวโครงกำรใหม่	กำรจัดท�ำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์กับทั้งลูกค้ำใหม่และ

ลูกค้ำเก่ำ	เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและโครงกำรที่ก�ำลังขำยอย่ำงต่อเนื่อง	รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมลูกค้ำสัมพันธ์	(CRM)	

กับลูกค้ำที่ซ้ือโครงกำรของบริษัทไปแล้ว	เพ่ือให้ลูกค้ำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับบริษัท	อันเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระยะยำว	ซ่ึง

จะท�ำให้เกิดกำรแนะน�ำและบอกต่อเก่ียวกับโครงกำรของบริษัทไปยังผู้บริโภคอื่น	ๆ	ต่อไป

	 	 ในด้ำนของกำรส่งเสริมกำรขำยบริษัทจะพิจำรณำถึงแรงจูงใจที่ท�ำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ	 ก่อนที่จะน�ำมำพิจำรณำเพ่ือน�ำมำ

ออกแบบโปรโมช่ันเพ่ือส่งเสริมกำรขำย	อำทิเช่น	กำรแถมเฟอร์นิเจอร์	กำรแถมเคร่ืองปรับอำกำศ	กำรแถมโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต		

เป็นต้น	นอกจำกน้ี	บริษัทยังมีกำรออกโปรโมช่ันเพ่ือกระตุ้นยอดขำยในโครงกำรที่เปิดตัวไปสักระยะ	ในโครงกำรริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ	

โดยกำรกำรันตีค่ำเช่ำ	ซ่ึงบริษัทจะเป็นผู้ท�ำหน้ำที่ในกำรจัดหำผู้เช่ำให้แก่ลูกค้ำที่ซ้ือห้องชุดในช่วงระยะเวลำที่ก�ำหนดในสัญญำผ่ำนทำง

พนักงำนขำยโครงกำรหรือผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมโครงกำรของบริษัท	ซ่ึงเมื่อรวมค่ำใช้จ่ำยจำกโปรโมช่ันดังกล่ำวแล้ว	บริษัทจะยังคงมีผล

ตอบแทนที่สูงกว่ำรำคำฐำนซ่ึงเป็นรำคำขำยของบริษัทที่ได้จำกกำรค�ำนวณกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรนั้นๆ	

 กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

	 	 บริษัทมีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่ำนส�ำนักงำนขำยของแต่ละโครงกำร	ด้วยทีมงำนขำยที่มีควำมเป็นมืออำชีพ	

มีควำมรู้และเข้ำใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงดี	สำมำรถอธิบำยให้ลูกค้ำและประชำชนทั่วไปที่สนใจได้รับรู้รับทรำบรำยละเอียดและข้อมูล

ของโครงกำร	และมีห้องตัวอย่ำงเปิดแสดงให้ผู้ที่สนใจชม	ณ	ที่ตั้งโครงกำร	 โดยในแต่ละโครงกำรจะมีทีมขำยประมำณ	1	 -	4	คน	

ตำมแต่ขนำดของโครงกำร	และมีกำรก�ำหนดค่ำนำยหน้ำในกำรขำยเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ทีมขำย	

	 	 	นอกจำกนี้	บริษัทจะท�ำกำรพิจำรณำถึงระดับกำรแข่งขันบริเวณรอบโครงกำร	ระดับควำมยำกง่ำยในกำรขำย	โดยหำกโครงกำร

ใดที่มีกำรแข่งขันสูง	 บริษัทจะด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงทีมขำยจำกบริษัทที่เป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนงำนขำยจำกภำยนอกให้เป็นผู้บริหำรกำรขำย

โครงกำร	ซ่ึงมีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำและวิเครำะห์ด้ำนกำรตลำดตลอดจนช่วยจัดหำทีมงำนขำยควบคู่กับทีมงำนขำยของบริษัท	โดยบริษัท

มีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นร้อยละตำมมูลค่ำขำยที่เกิดข้ึนเป็นอัตรำตลำดเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจแก่หน่วยงำนที่จ้ำงหรือพนักงำน

ขำย	ภำยใต้กรอบอ�ำนำจอนุมัติของบริษัทซ่ึงจะผ่ำนกำรตรวจสอบ/สอบทำนจำกผู้จัดกำรฝ่ำย	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยและประธำนบริหำรตำม

ตำรำงอ�ำนำจอนุมัติที่ก�ำหนด	โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทั้งหมดจะยังคงมีผลตอบแทนที่สูงกว่ำรำคำฐำน	และจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทำงลบต่อก�ำไรของบริษัทแต่อย่ำงใด	

		 	 ทั้งนี้	ผู้ที่สนใจในโครงกำรของบริษัทยังสำมำรถโทรศัพท์เข้ำมำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่หมำยเลข	02-886-1817	หรือศึกษำ

ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท	www.rp.co.th	

 ลักษณะของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

	 	 บริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้ำระดับกลำงเป็นหลัก	 โดยมีกำรก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซ่ึงปรับตำมสถำนกำรณ์เพื่อให้เกิดควำม

เหมำะสมได้	ทั้งน้ี	ลูกค้ำของบริษัทเป็นลูกค้ำรำยย่อยทั้งหมด	และไม่มีรำยใดที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ	30	ของรำยได้รวม

 กำรก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร มีลักษณะดังน้ี

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รำคำต่อหน่วย ระดับรำยได้ต่อเดือน

A 5.00	–	7.50	ล้ำนบำท 80,000	บำทข้ึนไป

B 3.00	–	4.99	ล้ำนบำท 50,001	-	80,000	บำท

C 1.00	–	2.99	ล้ำนบำท 15,001	–	50,000	บำท

2.1.2  ภาพรวมอุตสาหกรรม

    ภำวะอุตสำหกรรม และแนวโน้ม

 สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย	ปี	2561	และแนวโน้ม	ปี	2562

	 	 ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในปี	2561	เมื่อพิจำรณำจำกดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	(MPI)	คำดว่ำจะขยำยตัว	ร้อยละ	3.0	จำก

ปี	2560	ที่	MPI	ขยำยตัวร้อยละ	2.5	โดย	อุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวดีในปี	2561	อำทิ	รถยนต์และเคร่ืองยนต์	เป็น	กำรขยำยตัว

ของตลำดใน	ประเทศ	เน่ืองจำกสภำพ	เศรษฐกิจภำยในประเทศ	ขยำยตัว	ดีอุตสำหกรรม	น้�ำตำล	ด้วยสภำพอำกำศที่	เอื้ออ�ำนวยท�ำ

ให้มีวัตถุดิบอ้อย	เข้ำ	หีบมำกกว่ำ	ปี	2	5	6	0	ค่อนข้ำงมำก	อีกทั้งโรงงำนส่วน	ใหญ่ได้ปรับเพ่ิมประสิทธิภำพ	กำรหีบอ้อยที่สำมำรถ

รองรับ	ผลผลิตได้สูงข้ึน	กำรกลั่น	ปิโตรเลียม	ตำมควำมต้องกำร	ใช้ที่เพ่ิมข้ึนจำกปริมำณกำร	ขนส่งเดินทำงที่ขยำยตัว
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 แนวโน้ม ปี  2562 

	 	 ประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	(MPI)	ปี	2562	คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ	2.0	–	3.0	โดย

มีปัจจัยบวกจำกควำมชัดเจนของกำรเลือกตั้ง	 ซ่ึงจะสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนค่อนข้ำงมำก	 แรงขับเคลื่อนจำกกำรลงทุนภำครัฐ

จำกควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญๆ	รวมถึงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้	แผนงำนพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	 (EEC)	ที่

โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำคัญภำยใต้แผนงำน	พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกมีควำมคืบหน้ำมำกขึ้น

 ภำพรวมเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทย ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562

	 	 ในสำมไตรมำสแรกของปี	2561	กำรผลิตภำค	เกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	7.0	กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	2.9	ภำค

บริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	5.3	กำร	ใช้จ่ำยอุปโภคและบริโภคภำคเอกชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ	4.4	กำรลงทุนรวมขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ	3.7	กำร	

ส่งออกสินค้ำและบริกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	4.2

	 	 ในช่วง	10	เดือนแรก	(เดือนมกรำคม	–	ตุลำคม)	ของปี	2561	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมอยู่ที่ระดับ	115.01	เพ่ิมข้ึนจำกช่วง

เดียวกันของปี	2560	(111.62)	ร้อยละ	3.04	อุตสำหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปี	2560	

อำทิกำรผลิตยำน	ยนต์กำรผลิตน้�ำตำล	และกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร	กลั่นปิโตรเลียม	เป็นต้น	ส�ำหรับแนวโน้มปี	2562	คำด

ว่ำ	ดัชนีผลผลิต	อุตสำหกรรมจะขยำยตัวเพ่ิมข้ึนจำกปี	2561	เน่ืองจำก	กำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐและกำร	ลงทุนภำค

เอกชนปรับตัวดีข้ึน	ควบคู่กับควำมเช่ือมั่น	ของภำคอุตสำหกรรมและผู้บริโภคที่จะปรับตัวดีข้ึน	หลังจำกมีกำรเลือกตั้ง	ส่งผลให้ภำพ

รวมเศรษฐกิจไทย	ขยำยตัวมำกข้ึน

	 	 ในช่วง	10	เดือนแรก	(เดือนมกรำคม	–	ตุลำคม)	ของปี	2561	ดัชนีกำรส่งสินค้ำอยู่ที่ระดับ	113.42	เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกัน

ของปี	2560	(110.66)	ร้อยละ	2.50	อุตสำหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีกำรส่งสินค้ำเพ่ิมข้ึนจำก	ช่วงเดียวกันของปี	2560	อำทิกำรผลิตยำน

ยนต์กำรผลิต	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่	ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม	เป็นต้น	ส�ำหรับแนวโน้มปี	2562	

คำดว่ำ	ดัชนีกำรส่งสินค้ำ	จะขยำยตัวเพ่ิม	ข้ึนสอดคล้องกับ	ดัช	นีผลผลิต	อุตสำหกรรม	(มูลค่ำเพ่ิม)	ข้ำงต้น

	 	 ปี	2562	IMF	คำดกำรณ์ว่ำ	เศรษฐกิจโลกจะขยำยตัวร้อยละ	3.7	เช่นเดียวกับปี	2561	โดยภำพรวม	เศรษฐกิจโลกทยอยปรับ

ตัวดีข้ึน	ตำมกำรค้ำโลกในประเทศคู่ค้ำหลักที่ฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง	ส่งผลให้ภำคกำรผลิต	กำรส่งออกปรับตัวเพ่ิมข้ึน	ประกอบกับอัตรำ

เงินเฟ้อ	 อัตรำดอกเบี้ย	 และอัตรำกำรว่ำงงำนยังคงอยู่ในระดับต่�ำในช่วงปลำยปี	 2561	 ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ	 ได้มีมติปรับข้ึนอัตรำ

ดอกเบี้ยนโยบำย	0.25%	จำกระดับ	1.75-2.00%	เป็น	2.00-2.25%	สะท้อนให้เห็นว่ำควำมเช่ือมั่นในภำวะเศรษฐกิจและระบบกำร

เงินของสหรัฐฯ	แข็งแกร่งข้ึน	อย่ำงไรก็ตำม	ประเทศต่ำง	ๆ	ส่วนใหญ่ยังคงรักษำอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก	

และคงอัตรำเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้ำหมำย	เพ่ือรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงินและกระตุ้นกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ	ส�ำหรับเศรษฐกิจ

ไทย	ในปี	2562	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติคำดว่ำ	เศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวร้อยละ	3.5	–	4.5	และ

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ	0.7	–	1.7	

	 	 สถำนกำรณ์รำคำน้�ำมันในตลำดโลกยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง	โดยรำคำน้�ำมันดิบดูไบ	เดือน	พฤศจิกำยน	2561	อยู่ที	่

65.79	ดอลลำร์สหรัฐฯ	/บำร์เรล	เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกำยน	2560	อยู่ที่	60.81	ดอลลำร์สหรัฐฯ	/บำร์เรล	ส�ำหรับปี	2561	

รำคำน้�ำมันดิบดูไบ	เฉลี่ยอยู่ที่	70.5	ดอลลำร์สหรัฐฯ	/บำร์เรล	เพ่ิมข้ึนเมื่อ	เทียบกับปี	2560	ซ่ึงเฉลี่ยอยู่ที่	52.4	ดอลลำร์สหรัฐฯ	/

บำร์เรล	 เนื่องจำกตลำดยังคงกังวลกับอุปทำนหรือกำรปรับลดก�ำลังกำรผลิตน้�ำมันดิบของกลุ่มโอเปกที่ลดลง	 ประกอบกับอุปสงค์น้�ำ

มันยังคงเพ่ิมข้ึนตำมกำรเติบโตของภำวะเศรษฐกิจโลก

	 	 GDP	สำขำอุตสำหกรรม	ในสำมไตรมำสแรกของ	

ปี	 2561	 ขยำยตัวร้อยละ	 2.9	 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจำก	

สองไตรมำสแรกที่มีกำรขยำยตัวร้อยละ	 3.5	 แต่ก็ขยำย

ตัว	จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยำยตัวร้อยละ	2.4	โดย	

ชะลอตัวจำกกำรผลิตรถยนต์และกำรลดลงของกำรผลิต	

อุตสำหกรรมบำงรำยกำร	 อำทิกำรลดลงของกำรแปรรูป	

และกำรถนอมเน้ือสัตว์กำรทอผ้ำและกำรผลติยำงล้อ	และ

ยำงใน	 รวมทั้งกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง	 เป็นต้น	 อย่ำงไร

ก็ตำมในช่วงที่เหลือของปี	2561	ควรให้	ควำมส�ำคัญกับ

กำรสนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรลงทุน	ภำคเอกชน	กำร

สนับสนุนภำคกำรส่งออกให้ขยำยตัว	อย่ำงต่อเนื่องกำรขับ

เคลื่อนโครงกำรลงทุนของภำครัฐทั้ง	ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืน

ฐำนและกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ	 อย่ำงต่อเนื่อง	 และ

กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนก�ำลัง	 แรงงำนและคุณภำพ

แรงงำนเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของ	ภำคกำรผลิตต่อไป
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	 	 ภำพรวมในไตรมำส	4	ปี	2561	สถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศัยในด้ำนอุปสงค์และอุปทำนปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเวลำ

เดียวกันของปี	2560	ในด้ำนอุปสงค์มีกำรปรับเพ่ิมข้ึนของกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัย	เนื่องจำกมำตรกำรก�ำกับดูแลสินเช่ือเพ่ือที่อยู่

อำศัยของ	ธนำคำรแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่	1	เมษำยน	2562	ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิมีกำรเร่งตัวก่อน

ที่จะมีมำตรกำรบังคับใช้	ท�ำให้มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัยสูงสุดนับตั้งแต่	ไตรมำส	4	ปี	2558	ที่มีมำตรกำรลดหย่อนภำษีและค่ำ

ธรรมเนียมในกำรโอนส่วนในด้ำนอุปทำนมีกำรปรับเพ่ิมข้ึนของโครงกำรที่อยู่อำศัยเปิดขำยใหม่แต่ที่อยู่อำศัยสร้ำงเสร็จจดทะเบียนปรับ

ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี	2560	

	 	 ส�ำหรับภำพรวมในปี	2561	ทั้งปีสถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศัยท้ังในด้ำนอุปสงค์และอุปทำนปรับตัว	เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี	2560	

โดยเป็นผลจำกกำรขยำยตัวของปัจจัยพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 ทั้งภำคกำรส่งออก	 และกำรท่องเที่ยว	 รวมถึงกำร

ลงทุนในโครงกำรเมกะโปรเจ็กต์ของภำครัฐ	ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ	รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง	นอกจำกนี้ผลจำกมำตรกำร

ก�ำกับดูแลสินเช่ือได้ส่งผลให้ปลำยปีมีอุปสงค์เพ่ิมข้ึนมำมำกเป็นพิเศษ	และเกิดอุปทำนใหม่ข้ึนทดแทนอุปทำนเดิมที่ได้ขำยออกไปแล้ว

	 	 ส�ำหรับแนวโน้มในปี	2562	ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์คำดว่ำผลจำกมำตรกำรควบคุมสินเช่ือ	และกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ	

รวมถึงภำวะดอกเบี้ยขำข้ึนจะส่งผลต่อตลำดที่อยู่อำศัย	จะส่งผลให้มีกำรชะลอตัวทั้งในด้ำนอุปสงค์และอุปทำน	โดยในด้ำนอุปสงค์กำร

โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัยจะลดลงทั้งจ�ำนวนหน่วยและมูลค่ำ	ร้อยละ17.9	และร้อยละ	15.1	ตำมล�ำดับ	เมื่อเทียบกับปี	2561	และคำด

ว่ำสินเช่ือที่อยู่อำศัยจะลดลงร้อยละ	0.7	เมื่อเทียบกับปี	2561	ส่วนอุปทำนโครงกำรเปิดตัวใหม่คำดว่ำจะลดลงร้อยละ	5.3	เมื่อเทียบ

กับปี	2561	แต่ที่อยู่อำศัยสร้ำงเสร็จจดทะเบียนคำดว่ำจะยังคงเพิ่มข้ึนร้อยละ	11.3	เมื่อเทียบกับปี	2561	เนื่องจำกกำรขยำยตัวของ

โครงกำรที่เปิดขำยใหม่ในปี	2561

	 	 เมื่อพิจำรณำแยกตำมประเภทโครงกำรที่อยู่อำศัยเปิดขำยใหม่	พบว่ำ	ในช่วงไตรมำส	4	ปี	2561	โครงกำรบ้ำนจัดสรรมีกำร

เปิดขำยใหม่จ�ำนวนประมำณ	75	โครงกำร	13,483	หน่วย	มีมูลค่ำโครงกำรรวม	63,920	ล้ำนบำท	จ�ำนวนโครงกำรและจ�ำนวนมูลค่ำ

ลดลงร้อยละ	8.5	และ	ร้อยละ	0.7	ตำมล�ำดับ	แต่จ�ำนวนหน่วยเพ่ิมข้ึนร้อยละ	4.6	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี	2560	ส่วน

โครงกำรอำคำรชุดมีกำรเปิดขำยใหม่จ�ำนวน	52	โครงกำร	22,207	หน่วย	มูลค่ำโครงกำรรวม	112,079	ล้ำนบำท	ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกช่วง

เดียวกันของปี	2560	ทั้งจ�ำนวน	โครงกำร	จ�ำนวนหน่วยและมูลค่ำโครงกำร	ร้อยละ	62.5	ร้อยละ	67.4	และร้อยละ	66.6	ตำมล�ำดับ	

(ดูตำรำงที่	1)	

	 	 ในด้ำนประเภทและรำคำขำยโครงกำรบ้ำนจัดสรร	ในไตรมำส	4	ปี	2561	พบว่ำ	ส่วนใหญ่ร้อยละ	59.1	เป็นทำวน์เฮ้ำส์และ

ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ	3.01	-	5.00	ล้ำนบำท	รองลงมำร้อยละ	27.3	เป็นบ้ำนเดี่ยว	ซ่ึงส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ	5.01	

–	7.50	ล้ำนบำท	ส�ำหรับบ้ำนแฝดเปิดขำยร้อยละ	11.1	ซ่ึงส่วนใหญ่	เปิดขำยในระดับรำคำ	3.01	-	5.00	ล้ำนบำท	ส่วนอำคำรพำณิชย์

พักอำศัยเปิดขำยใหม่เพียงร้อยละ	2.5	โดยเปิดขำยในระดับรำคำมำกกว่ำ	10	ล้ำนบำทข้ึนไปมำกที่สุด	(ดูแผนภูมิที่	1)

	 	 ในด้ำนประเภทและรำคำขำยของโครงกำรอำคำรชุดที่เปิดขำยใหม่ในไตรมำส	4	ปี	2561	เป็นห้องชุดแบบ	1	ห้องนอนมีมำก

ที่สุดร้อยละ	70.4	และส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำ	2.01	-	3.00	ล้ำนบำท	รองลงมำเป็นประเภทสตูดิโอร้อยละ	15.4	ส่วนใหญ่เปิด

ขำยในระดับรำคำไม่เกิน	1	ล้ำนบำท	ส่วนห้องชุดประเภท	2	ห้องนอนมีสัดส่วนร้อยละ	13.5	ส่วนใหญ่เปิดขำยในระดับรำคำมำกกว่ำ	

10	ล้ำนบำท	ส�ำหรับห้องชุดแบบ	3	ห้องนอนข้ึนไปเปิดขำยใหม่เพียงร้อยละ	0.6	ส่วนใหญ่เกือบท้ังหมดเปิดขำยในระดับรำคำมำกกว่ำ	

10	ล้ำนบำทข้ึนไป	(ดูแผนภูมิที่2)



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 41รายงานประจ�าปี 256140

พื้นที่ โครงการของบริษัท
โครงการของผู้ประกอบการอ่ืน

โครงกำร ผู้ประกอบกำร

บำงซ่อน ริชพำร์ค@บำงซ่อนสเตช่ัน

BANGKOK	HORIZON บริษัท	เจ้ำพระยำมหำนคร	จ�ำกัด	(มหำชน)

U	delight บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จ�ำกัด

เตำปูน ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์

THE	TREE บริษัท	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด	(มหำชน)	

ชีวำทัย	อินเตอร์เชนจ์ บริษัท	ชีวำทัย	จ�ำกัด

รำชพฤกษ์ เดอะ	ริชวิลล์	รำชพฤกษ์

ลภำวัน	19 บริษัท	ลภำวัน	จ�ำกัด

เวอรีเดียน	รำชพฤกษ์ บริษัท	ธีรกมล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ำกัด

Casa	presto	รำชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บริษัท	ควอลิตี่เฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

สุขุมวิท105 เดอะริชบิซโฮม	สุขุมวิท	105	

ฟลอรำวิลล์ บริษัท	ฟลอรำวิลล์	กรุ๊ป	จ�ำกัด

LPN	แบร่ิง บริษัท	แอลพีเอ็นดีวิลอปเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

PLEX	บำงนำ บริษัท	เรียลแอสเสท	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด

ไทรม้ำ ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ

Metro	Riverfront บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	เพอร์เฟค	จ�ำกัด	(มหำชน)

ดีคอนโด	รัตนำธิเบศร์ บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ศุภำลัย	ซิตี้	รีสอร์ท	พระนั่งเกล้ำ บริษัท	ศุภำลัย	จ�ำกัด	(มหำชน)

Aspire	รัตนำธิเบศร์ บริษัท	ควอลิตี่เฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

สำทร-ตำกสิน เดอะริช	สำทำ-ตำกสิน

ไบสท์ บริษัท	อัลไบร์ท	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด

The	Room บริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

Nye บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ศรีนครินทร์ ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตช่ัน

The	Base	พระรำม	9 บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ลุมพินี	เพลส	ศรีนครินทร์	-	หัวหมำก	สเตช่ัน บริษัท	แอลพีเอ็นดีวิลอปเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

The	Tree	สุขุมวิท	71	–	เอกมัย บริษัท	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด(มหำชน)

สุขุมวิท	3 เดอะริช@นำนำ

Asthon	(Asoke) บริษัท	อนันดำ	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด(มหำชน)

The	Esse	(Asoke) Singha	Estate	Public	Company	Limited

Noble	(เพลินจิต) บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน

HYDE	11 Grande	 Asset	 Hotels	 &	 Property	 Public	

Company	Limited

วิสุทธิกษัตริย์ 	ดิ	เอท

Life	Pinklao บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด(มหำชน)

URBANO บริษัท	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด(มหำชน)

LAZIO บริษัท	เอเชีย	ธนสิน	จ�ำกัด

พหลโยธิน	59 ริชพำร์ค@เทอมินอล

โมดิส	หลักส่ี บริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)

ไนท์บริดล์	อินเตอร์เชนจ์ บริษัท	แอสเซทไวส์	จ�ำกัด

ศรีนครินทร์ เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์

IDEO	NEW	RAMA9 บริษัท	อนันดำ	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

The	Base	Garden	RAMA9 บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

The	Tree	หัวหมำก บริษัท	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด(มหำชน)

Siamese	พระรำม	9 บริษัท	ไซมิส	พระรำมเก้ำ	จ�ำกัด

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

	 	 บริษัทมีควำมเช่ือมั่นในโครงกำรของบริษัทที่จะสำมำรถแข่งขันได้กับโครงกำรของผู้ประกอบกำรอื่น	เนื่องจำกควำมมีศักยภำพ

ในกำรแข่งขัน	ดังนี้

 • ท�ำเลท่ีต้ังของโครงกำร

	 	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ	 ในเร่ืองของสถำนที่และท�ำเลที่ตั้งของโครงกำรที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เพ่ือน�ำเสนอต่อผู้บริโภค	 โดยจะต้องอยู่ในท�ำเลที่ดี	 มีศักยภำพ	 ใกล้สถำนที่ส�ำคัญ	 เช่น	 สถำนศึกษำ	 ห้ำงสรรพสินค้ำ	 โรงพยำบำล	

เป็นต้น	กำรเดินทำงคมนำคมเป็นไปโดยสะดวก	โดยในหลำยๆ	โครงกำรของบริษัท	จะอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้ำในปัจจุบันหรือที่จะด�ำเนิน

กำรก่อสร้ำงในอนำคต	หรืออยู่ใกล้ทำงข้ึนลงทำงด่วนหรือถนนวงแหวนต่ำงๆ	ท�ำให้บริษัทเช่ือมั่นว่ำโครงกำรของบริษัทจะได้รับกำรตอบ

รับจำกลูกค้ำ

 • กำรออกแบบโครงกำรท่ีมีเอกลักษณ์

	 	 บริษัทด�ำเนินกำรออกแบบโครงกำรที่เน้นให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค	โดยจัดวำง

ผังให้เหมำะสมกับท�ำเลพ้ืนที่	 และจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่	 ตอบรับควำมต้องกำรของตลำดที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	 โดยโครงกำรของบริษัทจะให้มีกำรออกแบบโดยสถำปนิกช้ันน�ำที่มีช่ือเสียงและมีประสบกำรณ์เป็นที่ยอมรับ

ในธุรกิจ

 • กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ

	 	 บริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจ	ที่จะต้องมุ่งเน้นสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ	โดยกำรน�ำระบบกำรบริหำรควำม

สัมพันธ์ลูกค้ำ	 (Customer	 Relationship	 Management)	 มำใช้ ในกำรบริหำรกลุ่มลูกค้ำทั้งลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่	 โดยมีกำรเก็บ

ฐำนข้อมูลลูกค้ำทุกรำย	และมีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง	ให้ลูกค้ำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับบริษัท	อันเป็นกำรสร้ำงควำม

สัมพันธ์อันดีในระยะยำว	ซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำรแนะน�ำและบอกต่อเก่ียวกับโครงกำรของบริษัทไปยังผู้บริโภคอื่นๆ	ต่อไป

2.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 2.1.1 การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
 กำรจัดหำท่ีดิน

	 	 บริษัทมีช่องทำงกำรจัดหำที่ดินเพ่ือพัฒนำโครงกำรจำกแหล่งต่ำงๆ	หลำยแหล่ง	ได้แก่	กำรสืบหำที่ดินโดยผู้บริหำรของบริษัท

ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มำยำวนำน	 และมีสำยสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในแวดวงธุรกิจที่หลำกหลำย	 หรือ

ผู้ที่มีที่ดินในครอบครอง	 กำรจัดหำที่ดินจำกนำยหน้ำค้ำที่ดิน	 หรือกำรจัดหำที่ดินผ่ำนกำรประมูลทรัพย์สินจำกสถำบันกำรเงินซ่ึงเป็น

ทรัพย์สินที่ติดเป็นหลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้	 หรือกำรประมูลทรัพย์สินจำกกรมบังคับคดี	 เป็นต้น	 โดยบริษัทจะพิจำรณำเลือก

ซ้ือที่ดินที่ผ่ำนกำรพิจำรณำถึงศักยภำพท�ำเลที่ตั้งของที่ดินนั้นแล้วว่ำสำมำรถพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ได้	เช่น	ผู้บริโภคมีควำม

ต้องกำรซ้ือที่อยู่อำศัยในละแวกนั้น	มีกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคในบริเวณนั้นเพียงพอ	กำรเดินทำงคมนำคมขนส่งมีควำมสะดวก	เป็นต้น	

จำกน้ันบริษัทจะด�ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรทั้งทำงด้ำนกำรตลำด	กำรเงิน	กำรก่อสร้ำง	หรือข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง	

และเมื่อผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรแสดงให้เห็นว่ำมีศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำร	และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนใน

อัตรำที่เหมำะสมได้	 บริษัทจะก�ำหนดรำคำซ้ือและท�ำกำรเจรจำเพ่ือซ้ือที่ดินจำกเจ้ำของกรรมสิทธ์ินั้นต่อไป	 โดยนโยบำยของบริษัทจะ

ท�ำกำรซ้ือที่ดินเพ่ือพัฒนำโครงกำรทันที	 จะไม่ท�ำกำรซ้ือที่ดินเพ่ือรอเก็บไว้	 เน่ืองจำกไม่ต้องกำรรับภำระต้นทุนกำรถือครองที่ดินโดย

ไม่จ�ำเป็น	ปัจจุบันบริษัทไม่มีที่ดินรอกำรพัฒนำ	(ศึกษำรำยละเอียดได้ ในส่วนที่	1	ข้อ	4	ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ)	อย่ำงไร

ก็ตำมบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสำะหำที่ดินที่มีศักยภำพอย่ำงสม�่ำเสมอโดยเมื่อบริษัทพบที่ดินที่มีศักยภำพและเหมำะสมต่อกำรพัฒนำ	บริษัท

พร้อมที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำที่ดินดังกล่ำวต่อไป

	 	 ทั้งนี้	หำกบริษัทมีกำรซ้ือที่ดินจำกบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	บริษัทจะปฏิบัติตำมนโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	
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 กำรจัดหำท่ีปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง

	 	 ในกำรพิจำรณำคัดเลือกที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง	 บริษัทจะเปิดให้มีกำรประมูลเพ่ือคัดเลือกจำกบริษัทที่ปรึกษำประมำณ	

2	-	3	รำยให้ท�ำกำรยื่นข้อเสนอเข้ำมำยังบริษัท	โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกรำคำที่เสนอ	ผลงำน	ประสบกำรณ์	และควำมพร้อมในกำร

ท�ำงำน	 ประกอบกำรคัดเลือก	 โดยที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจะท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ	 ตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องในรำย

ละเอียดข้ันตอน	เทคนิค	วิธีกำรท�ำงำน	กำรติดตั้ง	และทดสอบงำนในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จ	ทั้งนี้	ส�ำหรับโครงกำรแนวรำบ

อำทิเช่น	บ้ำนเดี่ยวและทำวเฮ้ำส์/ทำวโฮมส์	บริษัทอำจไม่จ�ำเป็นต้องว่ำจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจำกภำยนอกก็ได้	เน่ืองจำกทีม

งำนภำยในของบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่นี้ในโครงกำรบำงประเภท	เช่น	เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105	เป็นต้น	ส�ำหรับ

โครงกำรแนวสูงเกินกว่ำ	8	ช้ันหรืออำคำรที่สูงเกิน	23	เมตรข้ึนไป	เป็นอำคำรที่จัดอยู่ในประเภทอำคำรสูงตำมนิยำมในพรบ.ควบคุม

อำคำร	พ.ศ.2522		ซ่ึงจะมีข้อก�ำหนดในกำรก่อสร้ำงอำคำรที่เข้มงวดกว่ำ		ไม่ว่ำจะเป็น	เร่ืองระบบระบำยอำกำศ,	ระบบไฟฟ้ำ,	ระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้,	 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย,	 ระบบระบำยน�้ำท้ิง,	 ระบบประปำและระบบลิฟต์	 ดังนั้นบริษัทจ�ำเป็นที่จะด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงที่

ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจำกภำยนอกที่มีควำมเช่ียวชำญ	เพ่ือประสำนงำนกับบริษัทผู้รับเหมำและกำรท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรก่อสร้ำง

แทนบริษัทเพื่อให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมที่กฏหมำยก�ำหนด	นอกจำกนี้บริษัทจะว่ำจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจำกภำยนอกตำมที่

ธนำคำรที่ปล่อยกู้แก่บริษัทแจ้งควำมประสงค์มำ

 กำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำง

	 	 บริษัทมีหน่วยงำนภำยในในกำรประสำนงำนเพ่ือท�ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนเพ่ือว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกบริษัทภำยนอก	

ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบำยในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงหลักที่จะให้มีกำรประกวดรำคำในทุกโครงกำร	โดยให้มีผู้ยื่นเสนอรำคำ	3	รำย

ข้ึนไป	 โดยบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกจำกหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	 ได้แก่	 รำคำที่เสนอ	 ประสบกำรณ์	 ช่ือเสียง	 และผลงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ	

โดยเฉพำะผลงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงกำรของบริษัท	 ควำมเรียบร้อยของงำนก่อสร้ำง	 ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน	

รวมทั้งยังพิจำรณำถึงควำมพร้อมในกำรท�ำงำนและสถำนะกำรเงินของบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำง	ประกอบกำรคัดเลือก	ทั้งน้ี	ในอดีตที่

ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยมีกรณีพิพำทโดยตรงกับผู้รับเหมำก่อสร้ำง	

 กำรจัดหำวัสดุก่อสร้ำงและสินค้ำจ�ำเป็นส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำร

	 	 ในกำรจดัหำวัสดกุ่อสร้ำงเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร	บริษัทจะให้ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัซ้ือวัสดกุ่อสร้ำง

หลัก	เช่น	อิฐ	หิน	ปูน	ทรำย	และเหล็ก	เป็นต้น	รวมท้ังจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงดังกล่ำวเอง

ด้วย	โดยบริษัทจะก�ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนของวัสดุก่อสร้ำงที่ใช้ ในโครงกำรให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงทรำบ	ซ่ึงผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะ

ได้ท�ำกำรประเมินและค�ำนวณค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่จะต้องใช้ทั้งหมดไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำง	ในขณะที่วัสดุก่อสร้ำงบำง

ประเภทที่มีกำรใช้เป็นจ�ำนวนมำกในรูปแบบที่เหมือนกัน	หรือสำมำรถนับจ�ำนวนได้แน่นอน	และมีรำคำต่อหน่วยค่อนข้ำงสูง	บริษัทจะ

เป็นผู้รับผิดชอบจัดหำเอง	เช่น	เสำเข็ม	ลิฟต์	สุขภัณฑ์	เคร่ืองปรับอำกำศ	เคร่ืองก�ำเนิดไฟ	เป็นต้น	โดยบริษัทสำมำรถจัดหำได้จำกผู้

จัดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศทั้งหมด	ทั้งนี้	บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนมำกเก็บไว้เป็นสินค้ำคงคลัง

	 	 ทั้งนี้	ในอดีตที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน	บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งเป็น

พิเศษ	เนื่องจำกบริษัทมีกำรติดต่อกับคู่ค้ำที่เป็นผู้จ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงประมำณ	10	รำย	และมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน	โดยไม่มีกำร

ซ้ือจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใดเป็นสัดส่วนเกินกว่ำร้อยละ	30	ของมูลค่ำซ้ือหรือจัดจ้ำงทั้งหมด	ในขณะที่ในบำงปีอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ

ก่อสร้ำงภำยนอกซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่ำซ้ือหรือจัดจ้ำงรวม	 แต่ถือเป็นลักษณะธุรกิจปกติที่มีมูลค่ำจ้ำงผู้รับ

เหมำก่อสร้ำงจ�ำนวนที่สูงตำมขนำดของโครงกำร	 ซ่ึงในกำรว่ำจ้ำงนั้นผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะต้องท�ำหนังสือสัญญำค�้ำประกันงำนให้แก่

บริษัทตำมมูลค่ำจ้ำงด้วยเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นในผลงำนและกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แก่บริษัท	โดยบริษัทสำมำรถเลือกพิจำรณำว่ำ

จ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกได้ โดยกำรเปิดประมูลรำคำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกเสนอเข้ำมำ	 จึงท�ำให้ไม่มีกำรพ่ึงพิงผู้รับเหมำ

ก่อสร้ำงภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด

2.2 งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ 
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีจ�ำนวนหน่วยที่จอง	ท�ำสัญญำซ้ือขำยแล้วแต่ยังมิได้ โอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรมีจ�ำนวน	913หน่วย	

คิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ	3,794.57	ล้ำนบำท	โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำง	ดังนี้

โครงการ

มูลค่า

โครงการ

(ล้านบาท)

จ�านวน

(หน่วย)

ความคืบ

หน้าในการ

ก่อสร้าง

จ�านวนหน่วยที่จองหรือ

ท�าสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้

ส่งมอบ

ระยะเวลา

ที่คาดว่า

จะโอน

กรรมสิทธ์ิจ�านวน

(หน่วย)

มูลค่า 

(ลบ.)

คอนโดมิเนียม

เลอริช	สำธุประดิษฐ์ 996.00 422 100.00 - - 2562

ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 1,936.00 735 100.00 12 33.34 2562

ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 1,463.00 635 100.00 109 275.28 2562

เดอะริช@สำทร-ตำกสิน 2,955.00 1,089 100.00 343 1,006.70 2562

ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตช่ัน 1,660.00 563 19.20 111 292.97 2562

เดอะริช@นำนำ 2,100.00 509 100.00 31 118.34 2562

ริชพำร์ค	เทอมินอล 3,838.00 413 14.79 134 1,254.75 2563

ดิ	เอท	คอลเลคช่ัน 350.00 77 75.08 16 79.04 2562

เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน								 2,124.00 558 - 144 608.57 2564

ทำวน์เฮ้ำส์ / ทำวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ/ บ้ำนทรงอิสระ

เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105 671 140 54.00 4 22.83 2562

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 572 173 56.00 4 12.99 2562

เดอะริช	อเวนิว 360 16 5 89.76 2562

รวม 19,025 5,330 913 3,794.57

	ที่มำ	:	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)
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ความเสี่ยงในการ 
ประกอบธุรกิจ

3
ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน

งำนและผลประกอบกำรของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 และแนวทำงในกำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงสำมำรถสรุปได้		ดังนี	้

3.1  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

 ดัชนีรำคำห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรขำย ณ ไตรมำส 4 ปี 2561

	 	 ส�ำหรับในไตรมำส	 4	 ปี	 2561	 ภำพรวมดัชนีรำคำห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรขำยในพ้ืนที่กรุงเทพฯปริมณฑล	 มีค่ำเท่ำกับ	

147.4	จุด	ค่ำดัชนีปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	11.8	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนและปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	3.1	เมื่อเทียบกับไตรมำส

ก่อนหน้ำ	ซ่ึงเป็นผลมำจำกโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำเส้นทำงใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล	มีควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงไปมำก	ส่งผลต่อ

โครงกำรอำคำรชุดเปิดตัวใหม่ในไตรมำส	4	ปี	2561	มีรำคำสูงกว่ำไตรมำสเดียวกันของปีก่อนในหลำยท�ำเล	(ดูตำรำงที่	1)		

            

	 	 จำกกำรส�ำรวจในคร้ังนี้ยังพบว่ำ	พ้ืนที่ซ่ึงรำคำห้องชุดใหม่ปรับเพ่ิมข้ึนมำกที่สุด	5	ล�ำดับแรกใน	ไตรมำส	4	ปี	2561	เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	ได้แก

1)	 เขตบำงซ่ือ-ดุสิต	รำคำปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ	36.4	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	และรำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	14.6	เมื่อ

เทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

2)		 สุขุมวิทตอนปลำย	 รำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 31.4	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	 และรำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 10.6	

เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

3)		 เขตห้วยขวำง-จตุจักร-ดินแดง	รำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	30.3	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	และรำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ	1.9	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

4)		 เขตสุขุมวิทตอนกลำง	 รำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 21.6	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนแต่รำคำปรับลดลงร้อยละ	 12.8	

เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ

5)		แนวรถไฟฟ้ำ	Airport	Link	รำคำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	12.8	เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน	แต่รำคำปรับลดลงร้อยละ	

14.7	เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ	(ดูภำพที่	1)
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	 ส�ำหรับรูปแบบรำยกำรส่งเสริมกำรขำยในไตรมำสนี้	ส่วนใหญ่ร้อยละ	57.1	มีข้อเสนอเป็นของแถมเช่น	เฟอร์นิเจอร์	เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ	

ฯลฯ	รองลงมำร้อยละ	23.2	เป็นส่วนลดเงินสด	และร้อยละ	19.7เป็นกำรออกค่ำธรรมเนียมในกำรโอนให้กับลูกค้ำ		

	 	 ภำพรวมใน	 ปี	 2561	 สถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศัยในด้ำนอุปสงค์และอุปทำนปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน

ของปี	 2560	 ในด้ำนอุปสงค์มีกำรปรับเพ่ิมข้ึนของกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัย	 และสินเช่ือที่อยู่อำศัยบุคคลปล่อยใหม่	 ส่วนในด้ำน

อุปทำนมีกำรปรับเพ่ิมข้ึนของโครงกำรที่อยู่อำศัยเปิดขำยใหม่และที่อยู่อำศัยสร้ำงเสร็จจดทะเบียนเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี	

2560ส�ำหรับภำพรวมในปี	2561	ทั้งปีศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์คำดว่ำสถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศัยทั้งในด้ำนอุปสงค์และอุปทำนจะ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี	2560	โดยเป็นผลจำกกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	ทั้งภำคกำรส่งออก	และกำรท่อง

เที่ยว	รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรเมกะโปรเจ็กต์ของภำครัฐไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ	รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง	นอกจำกนั้น

มำตรกำรกำรกับดูแลสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัยของ	ธนำคำรแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่	1	เมษำยน	2562	คำดว่ำ

จะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์และสินเช่ือที่อยู่อำศัยมีกำรเร่งตัวก่อนที่จะมีมำตรกำรบังคับใช้

	 	 ส�ำหรับแนวโน้มในปี	2562	ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์คำดว่ำผลจำกมำตรกำรควบคุมสินเช่ือ	และกำรชะลอตัวเล็กน้อยของ

เศรษฐกิจจะส่งผลต่อตลำดที่อยู่อำศัย	โดยคำดว่ำจะมีกำรชะลอตัวทั้งในด้ำนอุปสงค์และอุปทำน	โดยในด้ำนอุปสงค์กำรโอนกรรมสิทธิ์

ที่อยู่อำศัยจะลดลงทั้งจ�ำนวนหน่วยและมูลค่ำ	ร้อยละ	11.6	และ	2.5ตำมล�ำดับ	เมื่อเทียบกับปี	2561	และคำดว่ำสินเช่ือที่อยู่อำศัย

จะลดลงร้อยละ	2.1	เมื่อเทียบกับปี	2561	ส่วนอุปทำนโครงกำรเปิดตัวใหม่คำดว่ำจะลดลงร้อยละ	4.3	เมื่อเทียบกับปี	2561	แต่ที่อยู่

อำศัยสร้ำงเสร็จจดทะเบียนคำดว่ำจะยังคงเพ่ิมข้ึนร้อยละ	6.9	เมื่อเทียบกับปี	2561	เน่ืองจำกกำรขยำยตัวของโครงกำรที่เปิดตัวใหม่

ในปี	2561	

	 	 จำกสภำวะกำรตลำดในปี	2561	ที่มีกำรแข่งขันที่ค่อนสูง		ทำงบริษัทได้มีกำรปรับปรุงสินค้ำ	เพ่ือให้ตรงกับตลำดผู้บริโภคมำก

ข้ึน	ซ่ึงลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นผู้มีรำยได้ที่มีควำมสำมำรถในกำรซ้ือสินค้ำที่ตรงกับสินค้ำของบริษัท

	 	 อีกทั้งกำรเปิดช่องทำงตลำดใหม่	 เพ่ือเพ่ิมยอดรำยได้	 รวมไปถึงกำรพัฒนำตรำสินค้ำของตนเองเพื่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นใน

ตัวผู้บริโภค	จึงท�ำให้ ในช่วงปี	2561ที่ผ่ำนมำ	บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้ที่สูงข้ึน	โดยเฉพำะคอนโดที่สร้ำงเสร็จในปี	2561โครงกำรริชพำร์

ค	@	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน		และโครงกำรที่สร้ำงเสร็จมำนำนแล้ว		

3.2  ความเสี่ยงที่บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลัก

	 	 บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียม	 	 โดยนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

จนถึง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทได้พัฒนำโครงกำรทั้งส้ิน	16	โครงกำร	เป็นโครงกำรที่พัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียมจ�ำนวน	13	โครงกำรซ่ึงได้ขำยและปิดโครงกำรแล้ว	คือ	ริช่ีทำวน์เวอร์เพชรเกษม,โครงกำรเลอริชรัชดำ-สุทธิสำร,โครงกำร

เลอริช@อำรีย์สเตช่ัน,โครงกำรริชพำร์ค-บำงซ่อน		มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง	คือ		เดอะริช@นำนำ,		ริชพำร์ค	เทอมินอล,ดิ

เอท	คอลเลคช่ัน,เดอะริช	อเวนิว,เดอริช	พระรำมเก้ำ	-	ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ล	สเตช่ัน	โดยระหว่ำงปี	2558		-2561	รำยได้พ่ึงพิงจำก

คอนโดมิเนียมเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ	99.35	ของรำยได้รวมปี	2561	จึงอำจท�ำให้บริษัทอำจจะมีควำมเส่ียงหำกตลำดคอนโดมิเนียม

เกิดภำวะอิ่มตัวและมีกำรถดถอยซ่ึงอำจจะกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทไม่ได้มคีวำมช�ำนำญในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดอย่ำงเดยีว	แต่มปีระสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ

โครงกำรประเภทแนวรำบ		อำทิเช่น	โครงกำรบ้ำนเดี่ยว	เดอะริชวิลล์	บำงบัวทอง		ซึ่งประสบควำมส�ำเร็จในกำรขำยจนปิดโครงกำร	และ

ปัจจบุนัมกีำรพัฒนำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ประเภททำวน์เฮำส์/ทำวน์โฮม	คอื	โครงกำรเดอะริช	บซิโฮม	สุขุมวิท	105	และโครงกำรเดอะ

ริชวิลล์	รำชพฤกษ์		ซึ่งในปี	2561	กำรรับรู้รำยได้จำกแนวสูง	และส่วนแนวรำบ	อันจะเป็นกำรช่วยกระจำยกำรรับรู้รำยได้	นอกเหนือจำก

คอนโดมเินยีมเพียงอย่ำงเดยีว	โดยทมีผูบ้ริหำรของบริษัท	มคีวำมเช่ือมัน่ว่ำจำกประสบกำรณ์ทีอ่ยู่ในวงกำรอสังหำริมทรัพย์นำนกว่ำ	16	ปี	

รวมถึงบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจะสำมำรถศึกษำด�ำเนินกำรตำมแผนงำนในกำรพัฒนำโครงกำรให้ประสบควำมส�ำเรจ็และเข้ำถึงควำม

ต้องกำรของผู้บริโภคได้
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สัดส่วนรำยได้จำกคอนโดมิเนียมต่อรำยได้รวมปี	2559	-	ปี	2561		(	หน่วย	:ล้ำนบำท	)

โครงการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
รวมรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 553.17 1,314.41 2,680.99

อำคำรชุดพักอำศัย 462.13 1,256.56 2,663.80

-เลอริช	พระรำม	3 6.2 125.74 30.10

-เดอะริช	สำทร-ตำกสิน - 751.27 230.31

-ริชพำร์ค@บำงซ่อนสเตช่ัน 72.23 33.42 -

-ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 90.53 45.84 150.93

-ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 293.17 300.29 348.01

-ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน - - 1,904.45

ทำวน์โฮม 91.04 57.85 17.19

-เดอะริช	บิซโฮม	สุขุมวิท	105 35.85 35.15 6

-เดอะริชวิลล์		รำชพฤษ์ 55.19 22.70 11.19

   

					 ที่มำ	:	บริษัท	ริช่ีเพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

3.3  ความเส่ียงจากการที่ผลประกอบการขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของโครงการที่ก�าลังพัฒนาอยู่

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 บริษัทมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและรอรับรู้รำยได้เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิจ�ำนวนทั้งส้ิน	

7โครงกำรประกอบด้วย	โครงกำรริชพำร์คเทอมินอล	,	โครงกำรเดอะริช@นำนำ	และโครงกำรดิเอท@พระรำม	8	ส่วนโครงกำรโครงกำร

ริริชพำร์คเทอมินอลและโครงกำรดิเอท	@พระรำม	8	บริษัทคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลูกค้ำสำมำรถรับรู้

รำยได้ภำยในไตรมำส	2	ปี	2562	ส่วน	โครงกำรเดอะริช@	นำนำ	สำมำรถรับรู้ได้ ในปี	2563	

	 	 นอกจำกนี้บริษัทอำจมีควำมเส่ียงที่จะไม่ได้รับรู้ผลประกอบกำรตำมที่คำดไว้	หำกมีควำมไม่แน่นอนของกำรก่อสร้ำงหรือควำม

ส�ำเร็จจำกกำรพัฒนำโครงกำร	ซ่ึงควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัท	จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย	ประกอบ

ด้วยควำมเพียงพอของเงินทุนส�ำหรับหมุนเวียนในกำรพัฒนำโครงกำร	 ภำวะตลำดของอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย	รำคำวัสดุก่อสร้ำง	ตลอดจนควำมเช่ือมั่นของผู้ซ้ือ	เช่น	อัตรำดอกเบี้ยที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจในกำรซ้ือที่อยู่อำศัยของ

ผู้ซ้ือ	เป็นต้น	

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทได้มีกำรติดตำมและศึกษำภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่อำจมีผลกระทบในหลำยๆ	 ปัจจัยเช่น	 กำร

เปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย	อัตรำเงินเฟ้อ	กำรปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในกำรปล่อยสินเช่ือของธนำคำรพำณิชย์โดยกำรออกมำตรกำร

ก�ำหนดอัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่ำหลักประกัน	 (Loan	 to	 Value	 ratio)	 รวมถึงภำวะอุตสำหกรรมของอสังหำริมทรัพย์	 เช่น	

จ�ำนวนกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพ่ือที่อยู่อำศัย	 จ�ำนวนคอนโดมิเนียมที่มีกำรโอน	 ควำมคืบหน้ำของโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำน

ของรัฐบำล	 เช่น	 ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน	 โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง	 และปัจจัยด้ำนอื่นๆที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร	

เช่น	 แนวโน้มอุปสงค์ที่อยู่อำศัยของผู้บริโภคและควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภค	 เพ่ือที่บริษัทจะได้สำมำรถวำงแผนกลยุทธ์ที่สำมำรถปรับ

ตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงทันท่วงที	 นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรก�ำหนด

หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรแต่ละโครงกำร(Feasibility	study)	โดยจะมีกำรศึกษำ	เก็บข้อมูล	และวำงแผน

อย่ำงละเอียดรอบคอบ	ตั้งแต่รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์	ท�ำเลที่ตั้ง	ไปจนถึงจ�ำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุน

3.4  ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมาย 

เนื่องจากลูกค้าไม่โอนตามวันที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีโครงกำรที่ลูกค้ำท�ำกำรจอง	/	ท�ำสัญญำซ้ือขำยแล้วแต่ยังมิได้ โอนกรรมสิทธิ์จ�ำนวนทั้ง

ส้ิน	913	หน่วย	คิดเป็นมูลค่ำรวม	3,794.57	ล้ำนบำทรวมทั้งหมด	12	โครงกำร		ซ่ึงสัดส่วนหลักมำจำก	โครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลส

เตช่ัน	,เดอะริช	นำนำ	และเดอะริช	พระรำม	9	ศรีนครินทร์	จ�ำนวน	1,006.70	ล้ำนบำท	1,254.75	ล้ำนบำท	และ	608.57	ล้ำนบำท

ตำมล�ำดับ	 ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรให้ลูกค้ำมำตรวจรับมอบห้องชุดพร้อมทั้งประสำนงำนกำรให้ลูกค้ำย่ืนขอสินเช่ือกับสถำบัน

กำรเงินเพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

	 จ�ำนวนหน่วยที่ลูกค้ำจอง/ท�ำสัญญำซ้ือขำยแล้วแต่ยังมิได้ โอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561

โครงการ

มูลค่า

โครงการ

(ล้านบาท)

จ�านวน

(หน่วย)

ความคืบ

หน้าในการ

ก่อสร้าง

จ�านวนหน่วยที่จองหรือ

ท�าสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้

ส่งมอบ

ระยะเวลา

ที่คาดว่า

จะโอน

กรรมสิทธ์ิจ�านวน

(หน่วย)

มูลค่า 

(ลบ.)

คอนโดมิเนียม

ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 1,936 735 100.00 12 33.34 2562

ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 1,463 635 100.00 109 275.28 2562

เดอะริช@สำทร-ตำกสิน 2,100 509 100.00 31 118.34 2562

ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตช่ัน 2,955 1,089 100.00 343 1,006.70 2562

เดอะริช@นำนำ 3,838 413 14.79 134 1,254.75 2563

ริชพำร์ค	เทอมินอล 1,660 563 19.20 111 292.97 2562

ดิ	เอท	คอลเลคช่ัน 350 77 75.08 16 79.04 2562

เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน								 2,124 558 - 144 608.57 2564

ทำวน์เฮ้ำส์ / ทำวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ/ บ้ำนทรงอิสระ

เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105 671 140 54.00 4 22.83 2562

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 572 173 56.00 4 12.99 2562

เดอะริช	อเวนิว 360 16 5 89.76 2562

รวม 19,025 5,330 913 3,794.57

	ที่มำ	:	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 51รายงานประจ�าปี 256150

3.5  ความเส่ียงจากความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

และการขาดแคลนแรงงาน

 	 ควำมเส่ียงกรณีผู้รับเหมำส่งมอบงำนล่ำช้ำเนื่องจำกผู้รับเหมำอำจไม่มีควำมช�ำนำญหรืออำจมีปัญหำขำดแคลนแรงงำนช่ำง

ฝีมือหรือผู้รับเหมำส่งมอบงำนให้ทันตำมก�ำหนดเวลำแต่คุณภำพงำนอำจไม่เป็นไปตำมที่มำตรฐำนที่ก�ำหนด	 ท�ำให้บริษัทไม่สำมำรถ

ควบคุมต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรืออำจส่งผลกระทบให้ไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆให้แก่ลูกค้ำได้ตรงตำม

ก�ำหนด	เพ่ือลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว		บริษัทมีนโยบำยในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงหลักที่จะให้มีกำรประกวดรำคำในทุกโครงกำร	

โดยให้มีผู้ยื่นเสนอรำคำ	3	รำยข้ึนไป	โดยบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกจำกหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	ได้แก่	ประสบกำรณ์	ช่ือเสียง	และผลงำน

ในอดีตที่ผ่ำนมำ	โดยเฉพำะผลงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงกำรของบริษัท	ควำมเรียบร้อยของงำนก่อสร้ำง	ควำมตรงต่อเวลำใน

กำรส่งมอบงำน	รวมทั้งยังพิจำรณำถึงควำมพร้อมในกำรท�ำงำนและสถำนะกำรเงินของบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำง	

	 	 ทั้งนี้	ในอดีตที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน	บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งเป็น

พิเศษ	เนื่องจำกบริษัทมีกำรติดต่อกับคู่ค้ำที่เป็นผู้จ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงประมำณ	10	รำย	และมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน	โดยไม่มีกำร

ซ้ือจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใดเป็นสัดส่วนเกินกว่ำร้อยละ	30	ของมูลค่ำซ้ือหรือจัดจ้ำงทั้งหมด	ในขณะที่ในบำงปีอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ

ก่อสร้ำงภำยนอกซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่ำซ้ือหรือจัดจ้ำงรวม	 แต่ถือเป็นลักษณะธุรกิจปกติที่มีมูลค่ำจ้ำงผู้รับ

เหมำก่อสร้ำงจ�ำนวนที่สูงตำมขนำดของโครงกำร	 ซ่ึงในกำรว่ำจ้ำงนั้น	ผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะต้องท�ำหนังสือสัญญำค�้ำประกันงำนให้แก่

บริษัทตำมมูลค่ำจ้ำงด้วยเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นในผลงำนและกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แก่บริษัท	โดยบริษัทสำมำรถเลือกพิจำรณำว่ำ

จ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกได้ โดยกำรเปิดประมูลรำคำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกเสนอเข้ำมำ	 จึงท�ำให้ไม่มีกำรพ่ึงพิงผู้รับเหมำ

ก่อสร้ำงภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด

3.6  ความเส่ียงจากผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

	 	 กำรปรับตัวเพ่ิมข้ึนและลดลง	 ของอัตรำดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรซ้ือที่อยู่อำศัยของลูกค้ำลด

ลงเนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่จะมีกำรขอสินเช่ือส�ำหรับท่ีอยู่อำศัยจำกสถำบันกำรเงิน	 ดังนั้นกำรปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตรำดอกเบี้ยและ

เง่ือนไขกำรผ่อนช�ำระเงินจะท�ำให้วงเงินในกำรกู้ยืมจำกสถำบันลดลงและส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรซ้ือที่อยู่อำศัยลดลงด้วย	นอกจำก

นี้	 อัตรำดอกเบี้ยยังเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่เป็นแรงจูงใจในกำรซ้ือที่อยู่อำศัยของลูกค้ำ	 เมื่อมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่สูงข้ึนจะ

ท�ำให้กำรตัดสินใจในกำรซ้ือที่อยู่อำศัยของลูกค้ำเป็นไปได้ยำกข้ึนซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำรชะลอตัวในกำรตัดสินใจในกำรซ้ือได้	 อย่ำงไรก็ดี

บริษัทได้มีกำรติดตำมสภำพภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อำจส่งผลกระทบต่ออัตรำดอกเบี้ย	 ซ่ึงทำงบริษัทได้มีกำรจัดท�ำแผนกำร

ตลำดเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและสำมำรถเลือกใช้แผนกำรตลำดให้เหมำะสมกับอัตรำดอกเบี้ย	ณ	ขณะนั้นเพ่ือ

ที่จะเร่งอัตรำกำรขำยในกรณีที่ภำวะตลำดไม่เอื้ออ�ำนวย	 ซ่ึงจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำกกว่ำ	16	ปีในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	บริษัทได้

เผชิญควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีผลต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	 ซ่ึงทำงบริษัทสำมำรถที่จะรับมือและจัดกำรกับ

กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี

3.7 ความเส่ียงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน

	 	 ณ	วันที่	22	พฤศจิกำยน		2561	ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ปรำกฏว่ำ		กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์	เป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษัท	โดยคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ	44.69	%		,นำยชัยสิทธิ์		วิริยะเมตตำกุล		9.15%	,นำงสำวสุณี	สถตินันท์มีสัดส่วน		5.31	%	,นำงสำววรัญญำ		ปิ่น

ส�ำอำง	2.96%,นำงสำวพิชญำ		ตันโสด		มีสัดส่วน	2.79%	,	นำงวรภำ	มนต์อำรักษ์	มีสัดส่วน	1.91%,	นำยกำรุญ	จันทรำงศุมีสัดส่วน	

1.11%	,นำงสำวสุภำพร	จันทร์เสรีวิทยำ	1.11%	และเป็นประชำชนทั่วไป		30.97	%		ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้ว		ดัง

นั้นบริษัทและผู้ถือหุ้นรำยย่อยอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรที่กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์	สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่ำ

จะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร	หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อ

บังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ฉะนั้นผู้ถือหุ้นรำยอื่นอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วง

ดุลอ�ำนำจเร่ืองที่กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์เสนอได้	อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	4	ท่ำนซ่ึงเป็นประธำนกรรมกำร	

1	ท่ำนและเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน		3	ท่ำน	เพ่ือท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและพิจำรณำเพ่ือป้องกันกำรขัดแย้งที่อำจจะเกิดข้ึน

และเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

3.8  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

		 	 กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำมำรถมีผลกระทบต่อต้นทุนกำร

ด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยของบริษัท	 ซ่ึงถ้ำหำกไม่ได้มีกำรติดตำมและศึกษำกฎระเบียบอย่ำงครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบันแล้วนั้นอำจ

จะท�ำให้บริษัทปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ได้มีกำรปรับปรุงใหม่	 และอำจมีผลกระทบต่อต้นทุนต่อบริษัทเนื่องจำกต้องมีกำร

แก้ไขดัดแปลงเพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง	 	กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอำทิเช่น	พระรำชบัญญัติจัดสรรที่ดิน	พ.ศ	2543	 ซ่ึงมีเนื้อหำที่

เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำโครงกำรของบริษัท		อำทิเช่น	กำรก�ำหนดที่ดินจัดสรร	กำรก�ำหนดพื้นที่ดินส่วนกลำง	กำรก�ำหนด

ระเบียบชุมชน	กำรประเมินรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกำรตรวจสอบสภำพอำคำรสูง	อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทได้มีกำรศึกษำ

และติดตำม	พระรำชบัญญัติดังกล่ำว	รวมถึงกฎระเบียบที่มีกำรปรับปรุงและที่เก่ียวข้องต่ำงๆ	อำทิเช่น	กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

เก่ียวกับกำรก�ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	หรือ	โครงกำรขนส่งมวลชนต่ำงๆ	(ที่อำจจะมีกำรเวนคืน)	เพ่ือที่จะให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อ

ก�ำหนดอย่ำงถูกต้องอย่ำงสม�่ำเสมอและไม่เกิดปัญหำในอนำคต	ซ่ึงกำรปฏิบัติดังกล่ำวจะท�ำให้บริษัทปรับตัวและแก้ไขกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทได้อย่ำงทันท่วงทีและไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะดัดแปลงแบบแผนของโครงกำรในภำยภำคหน้ำในกรณีที่บริษัท	ไม่ได้ติดตำมกำร

เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องซ่ึงเป็นต้นเหตุให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่สูงข้ึนแก่บริษัท

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำ	และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกฎระเบียบต่ำงๆ	ที่อำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	เพ่ือ

เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย้ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิด

ข้ึนดังกล่ำว	ควบคู่ไปกับกำรศึกษำภำวะตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอ	ซ่ึงจำกกำรเตรียมควำมพร้อมดังกล่ำวท�ำให้บริษัทมั่นใจได้ว่ำจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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ทรัพย์สินท่ี ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ

4

4.1  สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

		 	 สินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย	ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์	ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	

ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน	และที่ดินรอกำรพัฒนำ	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

4.1.1 อุปกรณ์ - สุทธิ

	 	 อุปกรณ์-สุทธิ	ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561,	31	ธันวำคม	2560	และ	31	ธันวำคม	2559	มีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีใน

งบกำรเงินเท่ำกับ	21.61		ล้ำนบำท	,	37.16	ล้ำนบำท	และ	40.89	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี	้

 

รายการ กรรมสิทธิ์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ภาระผูกพันวันท่ี 31 ธันวำคม 

2559

วันท่ี 31 ธันวำคม 

2560

วันท่ี 31 ธันวำคม 

2561

อุปกรณ์ส�ำนักงำน เจ้ำของ 1.04 0.72 0.46 ไม่มี

เคร่ืองตกแต่งส�ำนักงำน เจ้ำของ 1.32 0.78 0.23 ไม่มี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจ้ำของ 0.49 0.41 0.50 ไม่มี

ยำนพำหนะ เจ้ำของ 0.00 0.00 3.16 ไม่มี

อุปกรณ์ส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 7.01 6.68 5.46 ไม่มี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

ส�ำนักงำนขำย

เจ้ำของ 0.13 0.06 0.04 ไม่มี

เคร่ืองตกแต่งส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 1.31 2.02 1.40 ไม่มี

ส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 29.59 26.49 10.36 ไม่มี

รวมมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 40.89 37.16 21.61

4.1.2 ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

	 	 ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	มีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีในงบกำรเงินเท่ำกับ	4,543.88	

ล้ำนบำท	โดยมีรำยละเอียด	ดังน้ี		
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ล�าดับ ชื่อโครงการ พ้ืนที่(ไร่) มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2560

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาประเมิน วันท่ีประเมิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน(คุณต้อมดูรายการจดจ�านอง)

1 เลอริช	พระรำม	3 2-1-4.4 21.30 2.08 269.19	ลบ./1 15	ต.ค.	56 เจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน

2 ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 3-0-64.6 231.50 154.76 606.20	ลบ./2 15	ต.ค.	56 เจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน

3 เดอะริชบิซโฮม	สุขุมวิท	105 13-2-88 188.61 239.67 410.90	ลบ./2 15	ต.ค.	56 เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินได้รับวงเงินรวม

จ�ำนวน	536	ลบ.

4 ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 2-0-86 433.03 172.90 88.60	ลบ./4 3	มิ.ย.	56 เจ้ำของ/6 ไม่มีภำระผูกพัน

5 เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 19-2-59.6 184.78 177.43 120.80	ลบ./5 15	ต.ค.56 เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินได้รับวงเงินรวม

จ�ำนวน		393.36	ลบ.	

6 เดอะริช@สำทร-ตำกสิน 3-1-18.42 777.89 649.56 388.50	ลบ./6 15	พ.ค.	57 เจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน

7 เดอะริช@นำนำ 2-0-44.10 1,132.13 1,316.50 1,005.36	ลบ./1 8	ธ.ค.58 เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิน	1,450	ลบ.

8 1.	ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน 8-0-22 1,954.86 757.2	ลบ./11 24	พ.ย.	58 เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิน	 

ได้รับวงเงินรวม	1,696	ลบ.

2.	เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์ 0.65 331.53 -

9 ริชพำร์คเทอมินอล@หลักสี่ 3-0-19 366.48 483.77 - - เจ้ำของ	บริษัทย่อย จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิน	 

ได้รับวงเงินรวม	588.5	ลบ.

10 ดิเอทคอลเลคช่ัน 			0-2-52 95.77 161.24 - - เจ้ำของ ไม่มีภำระผูกพัน

11 เดอะริช	อเวนิว 1-66-7 226.96 196.61 - - เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับสถำบันกำรเงิน	 

ได้รับวงเงินรวม	160	ลบ.

12 เดอะริช	เอกมัย - 5.42

รวมท้ังส้ิน 5,613.96 4,543.88
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หมำยเหตุ : 

/1		ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซ่ี	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	 ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด	

(Market	Approach)

/2		ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซ่ี	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	 ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีมูลค่ำคงเหลือ	

/3		ประเมินรำคำโดย	บจก.โกร	เอสทิเมช่ัน	ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบข้อมูลตลำด	

/4		ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซ่ี	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	 ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีต้นทุน	(Cost	Approach)

/5		ประเมินรำคำโดย	 บจก.แลนด์มำร์ค	 คอนซัลแทนส์	 ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	 ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีวิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด	(Market	

Approach)

/6		บริษัทได้ท�ำกำรซ้ือที่ดินและได้ โอนกรรมสิทธิ์	ณ	วันที่	29	พฤศจิกำยน	2556

/7		รำคำประเมินที่ต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเน่ืองจำก	ณ	วันที่ประเมินรำคำทรัพย์สิน	ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงใดๆ

ทั้งส้ิน	ซ่ึง	ณ	วันที่	31	มีนำคม	2557	โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรเร่ิมพัฒนำจึงเกิดกำรบันทึกบัญชีเข้ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี

/8		รำคำประเมินที่ต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเน่ืองจำก	ณ	วันที่ประเมินรำคำทรัพย์สิน	ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงใดๆ

ทั้งส้ิน	รวมทั้งมีกำรบันทึกบัญชีค่ำถมที่ดิน	และค่ำพัฒนำโครงกำรเข้ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี	

/9		รำคำประเมินที่ต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเน่ืองจำก	ณ	วันที่ประเมินรำคำทรัพย์สิน	ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงใดๆ

ทั้งส้ิน	รวมทั้งมีกำรบันทึกบัญชีค่ำถมที่ดิน	และค่ำพัฒนำโครงกำรเข้ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี

/10	ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซ่ี	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	 ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีต้นทุน	(Cost	Approach)

/11	ประเมินรำคำโดย	บจก.ฟิวเจอร์	แอพไพรซัล		จ�ำกัด		ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก	ธนำคำรเกีย

รตินำคิน		จ�ำกัด		(มหำชน)	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด	(Market	Approach)

4.1.3 เงินมัดจ�ำค่ำท่ีดิน

	 	 ณ	31	ธันวำคม	2561		=	188.88	ล้ำนบำท		ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำร

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	,	31	ธันวำคม	2560	และวันที่	31	ธันวำคม	2561		มีสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจในงบกำรเงินเท่ำกับ	1.42	ล้ำนบำท	,		0.71	ล้ำนบำทและ	0.35		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำย

ละเอียด	ดังนี	้

 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รำยกำร 31	ธันวำคม	2559 31	ธันวำคม	2560 31	ธันวำคม	2561

โปรแกรมบัญชี 1.42 0.71 0.35

4.3 สรุปสาระส�าคัญสัญญาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

4.3.1 สัญญำเช่ำและบริกำรส่ิงปลูกสร้ำง

	 	 บริษัทได้เช่ำพ้ืนที่ส�ำนักงำนซ่ึงใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่จ�ำนวน	1	ฉบับ	โดยมีสรุปรำยละเอียดของสัญญำเช่ำ	ดังนี้

4.3.1.1 สัญญำเช่ำ

	 	 คู่สัญญำ	 :	 	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	(“ผู้ ให้เช่ำ”)	ซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท

	 	 	 :	 บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“ผู้เช่ำ”)					

	 	 สถำนที่เช่ำ	 :	 พ้ืนที่ในอำคำรอรรถบูรณ์	บริเวณห้องเลขที่	701	ช้ัน	7	ซ่ึงตั้งอยู่ที่	667/15	ถนนจรัล	

	 	 	 สนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพฯ	มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมประมำณ			

	 	 	 541.67		ตำรำงเมตร

	 	 ระยะเวลำ	 :	 3	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มีนำคม	2560	ถึงวันที่	29	กุมภำพันธ์	2563

	 	 อัตรำค่ำเช่ำ	 :	 ค่ำเช่ำสถำนที่	จ�ำนวน	75,833.80	บำทต่อเดือน

	 	 เงื่อนไขกำรต่อสัญญำ	 :	 หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะเช่ำสถำนที่เช่ำต่อไปหลังจำกครบก�ำหนดเวลำกำรเช่ำ		

	 	 	 บริษัทจะต้องแจ้งควำมประสงค์ให้ผู้ ให้เช่ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำอย่ำง	

	 	 	 น้อย	120	วัน	และคู่สัญญำจะต้องเจรจำตกลงเก่ียวกับอัตรำค่ำเช่ำกันใหม่ให้แล้วเสร็จ	

	 	 	 ก่อนครบก�ำหนดอำยุกำรเช่ำไม่น้อยกว่ำ	30	วัน

4.3.1.2 สัญญำบริกำร

	 	 คู่สัญญำ	 :	 บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	(“ผู้ ให้บริกำร”)	ซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท

	 	 	 :	 บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“ผู้รับบริกำร”)					

	 	 สถำนที่ให้บริกำร	 :	 พ้ืนที่ในอำคำรอรรถบูรณ์	บริเวณห้องเลขที่	701	ช้ัน	7	ซ่ึงตั้งอยู่ที่	667/15	ถนนจรัล	

	 	 	 สนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพฯ	มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมประมำณ			

	 	 	 541.67		ตำรำงเมตร

	 	 ระยะเวลำ	 :	 3	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มีนำคม	2560	ถึงวันที่	29	กุมภำพันธ์	2563

	 	 อัตรำค่ำบริกำร	 :	 ค่ำบริกำรและเงินประกัน	จ�ำนวน	60,856.62	บำทต่อเดือน

	 	 เงื่อนไขกำรต่อสัญญำ	 :	 สัญญำบริกำรจะสิ้นสุดลงเมื่อครบอำยุสัญญำเช่ำพ้ืนที่ในอำคำรอรรถบูรณ์	โดยสัญญำ	

	 	 	 บริกำรจะมีผลตลอดระยะเวลำที่สัญญำเช่ำมีผลใช้บังคับอยู่

 



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 59รายงานประจ�าปี 256158

4.3.2 สัญญำก่อสร้ำง

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีสัญญำก่อสร้ำงที่ยังไม่ส้ินสุดสัญญำ	ดังนี้

   

                                                                                                                                                                                              บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ  ำกดั  (มหำชน) 

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 31 

4.3.2 สัญญาก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีสัญญำก่อสร้ำงท่ียงัไม่ส้ินสุดสัญญำ ดงัน้ี 

โครงการ สัญญา/คู่สัญญา อายุสัญญา ค่าตอบแทน/เง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน 

เดอะริช@นำนำ 

สัญญำวำ่จำ้งเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.พรพระนคร (“ผูรั้บจำ้ง”) 

 

 
วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 
2561 ถึงวนัที ่24 
เมษำยน 2563 

 

ค่ำก่อสร้ำงรวม 795,000,000.00 บำท 
 

ริชพำร์ค Terminal 

สัญญำวำ่จำ้งเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.ยูเวร์ิค 999 (“ผูรั้บจำ้ง”) 

 

 
วนัที่ 15 กรกฎำคม 
2561 ถึงวนัที ่15 
ตุลำคม 2562 

 

ค่ำก่อสร้ำงรวม 393,900,000.00 บำท 
 

ริชพำร์ค Terminal 

สัญญำวำ่จำ้งเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.นีโอ 727 (“ผูรั้บจำ้ง”) 

 

 
วนัที่ 15 กรกฎำคม 
2561 ถึงวนัที ่15 
ตุลำคม 2562 

 

ค่ำก่อสร้ำงรวม 74,000,000.00 บำท 
 

ริชพำร์ค Terminal 

สัญญำวำ่จำ้งเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  

บจก.นีโอ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ (“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

 
วนัที่ 15 กรกฎำคม 
2561 ถึงวนัที ่15 
ตุลำคม 2562 

 

ค่ำก่อสร้ำงรวม 29,100,000.00 บำท 

เดอะริชอเวนิว 

สัญญำวำ่จำ้งเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  

บจก.อิทธิพนัธ์ คอนสตรัคชัน่ (“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

 
วนัที่ 18 ตุลำคม 2561 

ถึงวนัที่ 17 
พฤษภำคม 2562 

ค่ำก่อสร้ำงรวม 26,300,000.00 บำท 

4.3.3 สัญญำจ้ำงบริหำรงำนก่อสร้ำง

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีสัญญำจ้ำงบริหำรงำนก่อสร้ำง	ดังนี้

                                                                                                                                                                                              บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ  ำกดั  (มหำชน) 

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 32 

 

โครงการ คู่สัญญา/ขอบเขตของงาน อายุสัญญา ค่าตอบแทน/เง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน 
 
เดอะริช@นำนำ 

 
สัญญำวำ่จำ้งบริหำรงำนก่อสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.มิเนอร์วำ แมเนจเมน้ท ์(“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

 
วนัที่ 1 กนัยำยน 2558 ถึงวนัที่ 
30 เมษำยน 2563 

 
ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 12,000,000 บำท 

 
ริชพำร์ค Terminal 

 
สัญญำวำ่จำ้งบริหำรงำนก่อสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.มิเนอร์วำ แมเนจเมน้ท ์(“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

 
วนัที่ 23 สิงหำคม 2559 ถึง
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

 
ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 6,500,000.00 บำท 

 
เดอะริชอเวนิว 

 
สัญญำวำ่จำ้งบริหำรงำนก่อสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.22คอนซลัแตน้ท ์แอนด ์แมเนจเมน้ท ์
(“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

 
วนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 ถึง
วนัที่ 20 มิถุนำยน 2562 

 
ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 1,038,435.00 บำท 

เดอะริช พระรำม9-ศรีนครินทร์ 
ทริปเป้ิลสเตชัน่ 

สัญญำวำ่จำ้งบริหำรงำนก่อสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.พีเอม็ซี อินเตอร์คอร์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

วนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 ถึง
วนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 9,630,000.00 บำท 

 
เดอะริชเอกมยั 

 
สัญญำวำ่จำ้งบริหำรงำนก่อสร้ำง  
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”)  
บจก.นำรำ พลสั คอนซลัท ์(“ผูรั้บจำ้ง”) 
 

 
วนัที่ 1 สิงหำคม 2561 ถึงวนัที่ 
31 ธันวำคม 2563 

 
ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 10,050,000.00 บำท 

                                                                                                                                                                                              บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ  ำกดั  (มหำชน) 

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 33 

4.3.4 สัญญาจ้างออกแบบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีสัญญำออกแบบ ดงัน้ี 
 

โครงการ สัญญา/คู่สัญญา อายุสัญญา ค่าตอบแทน/เง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน 
โครงกำรเดอะริช นำนำ สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 10 ตุลำคม 2558 ถึง 
วนัที่ 30 เมษำยน 2563 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 7,290,000 บำท 

โครงกำรเดอะริช นำนำ สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. บลู แพลนเนต (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 17 สิงหำคม 2558 ถึง 
วนัที่ 30 เมษำยน 2563 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 500,000 บำท 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 26 กรกฎำคม 2559 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 6,741,000 บำท 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
นำยสุพจน์ สุประดิษฐอำภรณ์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562  

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 650,000 บำท 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
นำยสุพจน์ สุประดิษฐอำภรณ์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 27 มิถุนำยน 2559 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 300,000 บำท 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 16 มิถุนำยน 2559 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 2,354,000 บำท 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. พีพีแอล เอน็จิเนีร์ส (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 23 มีนำคม 2559 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 1,048,600 บำท 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 

วนัที่ 22 มีนำคม 2559 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 1,048,600 บำท 
                                                                                                                                                                                              บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ  ำกดั  (มหำชน) 

ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 34 

บจก. บิวคอน (“ผูรั้บจำ้ง”) 

ริชพำร์ค Terminal สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. พีสุด (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 ถึง 
วนัที่ 31 พฤศจิกำยน 2562 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 734,000 บำท 

เดอะริช พระรำม9-ศรีนครินทร์ 
ทริปเป้ิลสเตชัน่ 

สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. อะตอม ดีไซน์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 15 มกรำคม 2561 ถึง 
วนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 8,560,000.00 บำท 

เดอะริช พระรำม9-ศรีนครินทร์ 
ทริปเป้ิลสเตชัน่ 

สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. เบสิค ดีไซน์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2561 ถึง 
วนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 1,391,000.00 บำท 

เดอะริช พระรำม9-ศรีนครินทร์ 
ทริปเป้ิลสเตชัน่ 

สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. จีโอ ดีไซน์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2561 ถึง 
วนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 1,200,000.00 บำท 

เดอะริช เอกมยั สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. อะตอม ดีไซน์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 1 สิงหำคม 2561 ถึง 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 7,704,000.00 บำท 

เดอะริช เอกมยั สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. เบสิค ดีไซน์ (“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 1 กนัยำยน 2561 ถึง 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 1,337,500.00 บำท 

เดอะริช เอกมยั สัญญำวำ่จำ้งออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผูว้ำ่จำ้ง”) 
บจก. ดบัเบิ้ลยู อี พ ีเอน็จิเนียร่ิง พำร์ทเนอร์ส
(“ผูรั้บจำ้ง”) 

วนัที่ 1 กนัยำยน 2561 ถึง 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

ค่ำตอบแทนแบบเหมำรวมคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 2,086,500.00 บำท 

 

4.3.4 สัญญำจ้ำงออกแบบ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	มีสัญญำออกแบบ	ดังนี้
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
5

บริษัทมีข้อพิพำททำงกฎหมำย	ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่ส้ินสุด	ที่มีจ�ำนวนสูง

กว่ำร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	มีจ�ำนวน	

1	คดี	สรุปได้ดังนี้

1. คดีหมายเลขด�าที่ พ.680/2559 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด(มหำชน) เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด(มหำชน)

	 	 คดนีีเ้มือ่วันที	่31	มนีำคม	2559	ในข้อหำหรือฐำนควำมผดิ	ผดิสัญญำจะซ้ือจะขำย	เรียกค่ำเสียหำย	เป็นทนุทรัพย์		303,968,842	

บำท	ปัจจุบันศำลช้ันต้นพิพำกษำให้จ�ำเลยคืนเงินมัดจ�ำ	145,000,000	บำท	พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจำกวันที่	6	

ตุลำคม	2558	เป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระให้ โจทก์เสร็จส้ิน	ส่วนฟ้องแย้งของจ�ำเลย	ให้ยก		ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ
ของบริษัท  

6

6.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญของบริษัท 

	 ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 	 	 RICHY	PLACE	2002	PUBLIC	COMPANY	LIMITED

	 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

	 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 667/15	อำคำรอรรถบูรณ์	ช้ัน	7	ถนนจรัญสนิทวงศ	์	 

	 	 	 แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร	10700

	 เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107556000655

	 โทรศัพท์	 :	 0-2886-1816-7

	 โทรสำร		 :	 0-2886-1060

	 Website	 :	 www.rp.co.th

	 หุ้นสำมัญ	 :	 1,381,460,996		หุ้น	รำคำพำร์	หุ้นละ	1	บำท		

	 ทุนจดทะเบียน	 :	 1,381,460,996		บำท

	 ทุนที่ช�ำระแล้ว	 :	 1,044,859,438	บำท		

	 เลขำนุกำรบริษัท	 :	 นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร

	 โทรศัพท์	 :	 0-2886-1816-7

	 โทรสำร		 :	 0-2886-1060

	 อีเมลล์	 	 :	 saranthorn.s@rp.co.th	

6.2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 1.  นักลงทุนสัมพันธ์

	 บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 667/15	อำคำรอรรถบูรณ์	ช้ัน	7	ถ.จรัญสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร	10700	

	 โทรศัพท์	0-2886-1816-7	ต่อ	444	โทรสำร	0-2886-1060	website	:	www.rp.co.th	

 2.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวง	ดินแดง	เขต	ดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400

	 โทรศัพท์	0-2009-9000,	0-2009-9999	โทรสำร	0-2009-9991	website:	www.set.or.th/tsd.	

	 E-Mail:	SETContactCenter@set.or.th

 3. ผู้สอบบัญชี

 นำงสำววันนิสำ งำมบัวทอง 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	6838 

บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	 

เลขที่	178	อำคำรธรรมนิติ	ช้ัน	6-7	ซอยเพ่ิมทรัพย์	(ประชำช่ืน20)	ถนนประชำช่ืน	 

แขวงบำงซ่ือ	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	10800	หรือ

 นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน		4752 

บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	 

เลขที่	178	อำคำรธรรมนิติ	ช้ัน	6-7	ซอยเพ่ิมทรัพย์	(ประชำช่ืน20)	ถนนประชำช่ืน	แขวงบำงซ่ือ	 

เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	10800	หรือ



รายงานประจ�าปี 256164

 นำงสำวธัญพร ต้ังธโนปจัย

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	9169

	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	

	 เลขที่	178	อำคำรธรรมนิติ	ช้ัน	6-7	ซอยเพ่ิมทรัพย์	(ประชำช่ืน20)	ถนนประชำช่ืน	 

แขวงบำงซ่ือ	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	10800	หรือ

 นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน		6699

	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	

	 เลขที่	178	อำคำรธรรมนิติ	ช้ัน	6-7	ซอยเพ่ิมทรัพย์	(ประชำช่ืน20)	ถนนประชำช่ืน	 

แขวงบำงซ่ือ	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	10800	และ

	 นำงสำวอริสำ	ชุมวิสูตร	 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน		9393

	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	

	 เลขที่	178	อำคำรธรรมนิติ	ช้ัน	6-7	ซอยเพ่ิมทรัพย์	(ประชำช่ืน20)	ถนนประชำช่ืน	 

แขวงบำงซ่ือ	เขตบำงซ่ือ	กรุงเทพฯ	10800

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ
ของบริษัท  
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการ
ก�ากับดูแลกิจการ
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7.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�าระแล้ว

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561		บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน	1,381,460,996	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	1,381,460,996	

หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1.00	บำท	 โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน	1,044,859,438	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	

1,044,859,438	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท

7.2 ผู้ถือหุ้น

	 	 รำยช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รำยแรกของบริษัท	ณ	วันปิดทะเบียนล่ำสุด	วันที่	31	ธันวำคม	2561

 

ล�ำดับ ชื่อบุคคล/นิติบุคคล จ�ำนวนหุ้น ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมด

1 ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ 376,756,178.00	 36.06	

2 นำยชัยสิทธิ์		วิริยะเมตตำกุล 95,560,900.00 9.15

3 บริษัทอรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด 61,744,843.00 5.91

4 นำงสำวสุณี		สถตินันท์ 55,442,700.00 5.31

5 นำงสำววรัญญำ		ปิ่นส�ำอำงค์ 30,905,985.00 2.96

6 นำงสำวพิชญำ	ตันโสด 29,135,623.00 2.79

7 นำยสมศักดิ์		อรรถบูรณ์วงศ์ 28,457,745.00 2.72

8 นำงวรภำ		มนต์อำรักษ์ 20,001,428.00 1.91

9 นำยกำรุญ		จันทรำงศุ 11,625,941.00 1.11

10 นำงสุภำพร		จันทร์เสรีวิทยำ 11,600,000.00 1.11

รวม   721,231,343.00 69.03

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1  หุ้นกู้ระยะยำว

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยำวที่ยังไม่ถึงก�ำหนดไถ่ถอนมูลค่ำค้ำงรวม		1,462.3			ล้ำนบำท		รำย

ละเอียด	ดังนี้

 1. หุ้นกู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 คร้ังท่ี 3/2558  ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

 

ช่ือหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริช่ี	เพลซ	2002	คร้ังที่	3/2558		ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่	27	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2558

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ		ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย: ไม่เกิน	100,000,000	บำท

อำยุ: 5	ปี

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 5.50%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันที่	26	กุมภำพันธ์		วันที่		26	พฤษภำคม		วันที่	26	สิงหำคม		และวันที่	26	พฤศจิกำยน	

ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้	

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่	26	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2563

 2. หุ้นกู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครั้งท่ี 4/2558  ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ช่ือหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริช่ี	เพลซ	2002	คร้ังที่	4/2558		ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่	21	ธันวำคม	พ.ศ.	2558

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ		ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย: ไม่เกิน	300,000,000	บำท

อำยุ: 3	ปี

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 5.60%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันที่	21	มีนำคม	วันที่		21	มิถุนำยน		วันที่	21	กันยำยน		และวันที่	21	ธันวำคม	ของทุก

ปีตลอดอำยุหุ้นกู้	

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่	21	ธันวำคม		พ.ศ.	2561

 3. หุ้นกู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครั้งท่ี 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ช่ือหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริช่ี	เพลซ	2002	คร้ังที่	1/2559	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่	29	กันยำยน	พ.ศ.	2559

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ		ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย: ไม่เกิน	200,000,000	บำท

อำยุ: 2	ปี	2	วัน

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 5.10%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันที่	29	มีนำคม		วันที่		29	มิถุนำยน		วันที่	29	กันยำยน		และวันที่	29	ธันวำคม	ของ

ทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่	1	ตุลำคม	พ.ศ.	2561

 4. หุ้นกู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครั้งท่ี 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ช่ือหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริช่ี	เพลซ	2002	คร้ังที่	1/2560	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่	01	มีนำคม	พ.ศ.	2560

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ		ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย: ไม่เกิน	334,500,000	บำท

อำยุ: 2	ป	ี

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 5.60%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันที่	1	มีนำคม		วันที่		1	มิถุนำยน		วันที่	1	กันยำยน		และวันที่	1	ธันวำคม	ของทุกปี

ตลอดอำยุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่	1	มีนำคม	พ.ศ.	2562

 

 5. หุ้นกู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครั้งท่ี 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
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ช่ือหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริช่ี	เพลซ	2002	คร้ังที่	2/2560	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่	9	สิงหำคม	พ.ศ.	2560

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ		ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย: ไม่เกิน	527,800,000	บำท

อำยุ: 2	ปี	

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 6.25%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงที่)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันที่	9	กุมภำพันธ์		วันที่		9	พฤษภำคม		วันที่	9	สิงหำคม		และวันที่	9	พฤศจิกำยนของ

ทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่	9	สิงหำคม		พ.ศ.	2562

7.3.2 หุ้นกู้ระยะส้ัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทไม่มีหุ้นกู้ระยะส้ันคงค้ำง

7.3.3 ต๋ัวแลกเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทไม่มีตั๋วแลกเงินคงค้ำง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

	 	 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	 40.00	 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร	 และหลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	 ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทได้ก�ำหนดไว้	 และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระ

ทบต่อกำรด�ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้	 ข้ึนอยู่กับผลกำร

ด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท	สภำพคล่องของบริษัท	แผนกำรขยำยธุรกิจ	ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต

และปัจจัยอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท	 และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร	 และกำร

ด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ  8
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

	 คณะกรรมกำรบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561		มีจ�ำนวน	11	ท่ำน	ประกอบด้วย

 ชื่อ – สกุล  ต�ำแหน่ง

	 1.	นำยพระนำย	 สุวรรณรัฐ		 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

	 2.	ดร.	อำภำ	 อรรถบูรณ์วงศ์	 รองประธำนกรรมกำร

	 3.	น.ส.สุณี	 สถตินันท์	 รองประธำนกรรมกำร

	 4.	พลโทหญิงส�ำอำงค์	 ทองปำน	 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 5.	นำยสมชัย	 เพียรสถำพร	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

	 6.	รศ.	สุทัศน์	 รัตนเก้ือกังวำน	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

	 7.	นำยสมศักดิ์	 อรรถบูรณ์วงศ์	 กรรมกำร

	 8.	ดร.	กำรุญ	 จันทรำงศุ	 กรรมกำร

	 9.	นำงนงลักษณ์	 วนธรรมพงศ์	 กรรมกำร

	 10.	พ.ต.อ.	สุวิทย์	 ตันโสด	 กรรมกำร

	 11.	นำยวีระพล	 อรรถบูรณ์วงศ์		 กรรมกำร

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

	 	 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท	คือ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์,	คุณสุณี	สถตินันท์	และคุณสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์	

สองในสำมลงลำยมือช่ือร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

	 ขอบเขต	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

1)	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำที่บริหำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท

2)	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำหนดเป้ำหมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนงำนและงบประมำณของบริษัท	ควบคุมก�ำกับดูแล

กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรหรือของบุคคลใด	ๆ 	ซ่ึงได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินงำนดังกล่ำว	เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดๆ	

นั้นได้ปฏิบัติตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

3)	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบ	และพิจำรณำอนุมัตินโยบำยแนวทำงและแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับโครงกำรลงทุน

ขนำดใหญ่ของบริษัท	ตำมที่ได้รับเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร	และ/หรือฝ่ำยบริหำร

4)	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำที่แต่งตั้ง	มอบหมำยหรือแนะน�ำให้อนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติในเร่ือง

หนึ่งเร่ืองใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร

5)	 คณะกรรมกำรบริษัท	 มีอ�ำนำจหน้ำที่ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัท	

6)	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ	โดยจัด

ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ติดตำมและด�ำเนินกำรร่วมและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติเร่ืองต่ำง	ๆ	ของบริษัทตำมที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซ่ึง

รวมถึงกำรอนุมัติเร่ืองต่ำง	ๆ	ของบริษัท	ดังต่อไปนี้

1)	 กำรก�ำหนดพันธกิจ	และทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัท

2)	 โครงสร้ำงองค์กร	

3)	 แผนธุรกิจและงบประมำณประจ�ำปี

4)	 กำรติดตำมและประเมินกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีและรำยไตรมำส

5)	 งบประมำณในกำรจัดซ้ือที่ดิน

6)	 งบประมำณกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง	ๆ

7)	 พิจำรณำและอนุมัติเร่ืองใด	ๆ	ที่จ�ำเป็น	และเก่ียวเนื่องกับบริษัท	หรือที่เห็นว่ำเหมำะสมและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท

 ท้ังน้ีเรื่องดังต่อไปน้ี คณะกรรมกำรบริษัท จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่

ก)	 เร่ืองใด	ๆ	ที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และ

ข)	 เร่ืองใด	 ๆ	 ที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย	 และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร

บริษัท	เพ่ือด�ำเนินกำรให้เร่ืองดังต่อไปนี้	คณะกรรมกำรจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ค)	 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด	หรือบำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ง)	 กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท

จ)	 กำรท�ำ	 แก้ไข	 หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ	 กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำ

จัดกำรธุรกิจของบริษัท	หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขำดทุนกัน

ฉ)	 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

ช)	 กำรเพ่ิมทุน	กำรลดทุน	หรือกำรออกหุ้นกู้ของบริษัท

ซ)	 กำรควบกิจกำร	หรือเลิกบริษัท

ฌ)	 กำรอื่นใดที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ/หรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น

	 	 ทั้งนี้	เร่ืองใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท		กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัด

แย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

	 	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ ในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์	 และ

ตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	อำทิ	กำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกันกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินตำมกฎเกณฑ์

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมำยที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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8.2 ผู้บริหาร

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีผู้บริหำรจ�ำนวน	8	ท่ำน	ประกอบด้วย	

  ชื่อ – สกุล   ต�ำแหน่ง

	 	 1.	ดร.	อำภำ	 อรรถบูรณ์วงศ์	 						 ประธำนกรรมกำรบริหำร	/ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยปฏิบัติกำร	/ 

	 	 	 	 รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยพัฒนำธุรกิจ

		 	 2.	นำงสำวสุณี		 สถตินันท์	 	 กรรมกำรบริหำร

	 	 3.	นำยสมศักดิ์	 อรรถบูรณ์วงศ์	 	 กรรมกำรบริหำร

	 	 4.	นำงศรัณย์ธร	 ศรีสุนทร	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

	 	 5.	นำงกลิ่นสุคนธ์	 ลือพงศ์ไพจิตร	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยกำรเงินและบัญชี

	 	 6.	นำงสำวพิชญำ	 ตันโสด	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยพัฒนำธุรกิจ

	 	 7.	นำงสำวประทีป	 นวนสวำท	 	 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุนองค์กร

	 	 8.	นำงสำวสุทธิพร	 หินฤทธิ์	 	 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยกำรเงินและบัญชี

 

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่บริหำรและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทโดยประธำนกรรมกำร

บริหำรจะต้องปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัททั้งด้วยตนเอง	หรือมอบหมำยให้ผู้บริหำรอื่นในระดับถัดไปเป็น

ผู้ด�ำเนินกำรแทน	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริหำรมีดังต่อไปนี	้

1)	 ควบคุมดูแล	และให้ค�ำแนะน�ำต่ำงๆ	ในกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัทในแต่ละวัน

2)	 เข้ำด�ำเนินกำรหรือปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนกำรด�ำเนินงำน	และงบประมำณตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ

กรรมกำรบริษัท

3)	 เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินธุรกิจใดๆ	 เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์	นโยบำย	ระเบียบ	ข้อตกลง	ค�ำส่ัง	ตลอดจนมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4)	 มีอ�ำนำจออกค�ำส่ัง	ระเบียบ	ประกำศ	บันทึก	เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย	และผลประโยชน์ของบริษัทและเพ่ือรักษำ

ระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร

5)	 ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละวันเพ่ือเตรียมตัว	และป้องกันควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดข้ึนทั้งปัจจัยภำยนอก

และปัจจัยภำยใน

6)	 มีอ�ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบนิติกรรมที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท	 เช่น	 กำรซ้ือขำย	 กำรจัดหำมำซ่ึงวัตถุดิบ

เพ่ือกำรผลิต	ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินธุรกรรมปกติ	กำรลงทุน	กำรจัดหำมำหรือกำรจ�ำหน่ำยไปซ่ึงเคร่ืองมือ	ทรัพย์สิน	และบริกำร	

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท	ตำมรำยละเอียดของอ�ำนำจอนุมัติในกำรบริหำรงำนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	รวมถึงกำร

มอบอ�ำนำจช่วงในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น	เพื่อก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

7)	 มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องจ�ำเป็น	และเป็นกำรด�ำเนินธุรกรรม

ทำงกำรค้ำปกติ	เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท

8)	 มีอ�ำนำจอนุมัติเก่ียวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินถำวร	กำรให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ	 เช่น	ตรำสำรทุน	ตรำสำรหนี้	 เป็นต้นในวงเงินไม่

เกิน	1	ล้ำนบำท

9)	 มีอ�ำนำจอนุมัติกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน	ในวงเงินไม่เกิน	100	ล้ำนบำท

10)	มีอ�ำนำจอนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรต่อรำยกำร	ในวงเงินไม่เกิน	10	ล้ำนบำท

11)	มีอ�ำนำจอนุมัติกำรก่อภำระผูกพัน	กำรอำวัล	กำรค�้ำประกัน	ในวงเงินไม่เกิน	100	ล้ำนบำท

12)	ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นคร้ังครำว

	 	 อ�ำนำจในกำรกระท�ำนิติกรรมใด	ๆ	ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริหำรหรือบุคคล

ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท	 ตำมที่ก�ำหนดไว้ ในกฎหมำยและประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 หรือของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ไม่ถือว่ำอยู่ภำยใต้ขอบข่ำยอ�ำนำจของประธำนกรรมกำรบริหำรในกำรพิจำรณำและสิทธิออกเสียง

ในนิติกรรมดังกล่ำวไม่ว่ำโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท�ำในนำมของตนเอง	 ในกรณีดังกล่ำว	 นิติกรรมนั้น

จะต้องน�ำเสนอเพ่ือให้ได้ควำมเห็นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือน�ำเสนอไปยังคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้

ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ตำมที่ก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัท	และตำมกฎหมำยต่อไป

 คุณสมบัติของผู้บริหาร

	 	 ผู้บริหำรขอรับรองว่ำ	 เป็นผู้มีจริยธรรม	 มีควำมสำมำรถ	 มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ	 มีกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต

และระมัดระวังเพ่ือประโยชน์ของบริษัท	มีควำมตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	มีควำมเข้ำใจและรับผิดชอบต่อสำธำรณชนและ

เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ที่	กจ.	8/2553		เร่ือง	กำรก�ำหนด

ลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท	ลงวันที่	23	เมษำยน	2553

 



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 75รายงานประจ�าปี 256174
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                                                    หมำยเหตุ * บริษทัไดว้่ำจำ้ง บริษทั แอค คอนซลัท ์เซอร์วิส จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยใน 
 

           คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

        คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เลขานุการบริษัท 

 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกจิ  ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนองค์กร 
 

   ประธานฝ่ายปฎบิัตกิาร 1 (BU1) 

    ประธานฝ่ายปฎบิัตกิาร 2 (BU2) 
 
    ประธานฝ่ายปฎบิัตกิาร 3 (BU3) 
     ประธานฝ่ายปฎบิัตกิาร 4 (BU4) 
 

      ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
 
         ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 

ผู้จัดการฝ่ายส่ือสารองค์กรและภาพลกัษณ์ 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิและสถาปัตยกรรม 

            ผู้จดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ         

               ผู้จดัการฝ่ายโอนกรรมสิทธ์ิ 

                    ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย  

                     ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

       คณะกรรมการบริษัท 

      คณะกรรมการบริหาร 
        คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

           หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   ประธานฝ่ายปฎบัิตกิาร 5 (BU5) 
    ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างและบริการหลังการขาย 

    ผู้จดัการฝ่ายสนับสนุนการสายปฎบัิตกิาร 

      Agency &After sale service 

  ผู้จดัการฝ่ายปฎบัิตกิารธุรกิจต่างประเทศ 

 เลขานุการบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่

ดี	และปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4	)		

ตำมมำตรำ	89/15		ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท

เพ่ือรับผิดชอบกำรจัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร	กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วน

ได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร		และกำรด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่คณะ

กรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด		รวมทั้งท�ำหน้ำที่ประสำนงำน	 	ดูแล

จัดกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ช่วยให้กรรมกำร

และบริษัทฯ	ปฏิบัติตำมกฎหมำย	ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ	ที่เก่ียวข้อง

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้ง	 นำงศรัณย์ธร	 	 ศรีสุนทร	 	 ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท	ตั้งแต่วันที่	15	พฤษภำคม	2556	และได้รับกำร

อบรบหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท	Company	Secretary	Program	(CSP)	กับ

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 ในวันที่	 	 10-11	 มิถุนำยน	

2557	รุ่นที่	57/2014

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 กรรมการ

	 	 บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรผู้

บริหำร	โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ท�ำกำรพิจำรณำกลั่น

กรองค่ำตอบแทนกรรมกำร	 และเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกธุรกิจประเภทเดียวกัน	

ในจ�ำนวน	10,000,000	บำท	ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร

บริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	ดังน้ี

ต�ำแหน่ง	 ค่ำเบีย้ประชุม/คร้ัง(บำท)

ประธำนกรรมกำรบริษัท	 25,000

กรรมกำรบริษัท	 15,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 15,000

กรรมกำรตรวจสอบ	 10,000

ต�ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุ/ครัง้(บำท)

ประธำนกรรมกำรบริหำร	 15,000

กรรมกำรบริหำร	 10,000

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	1/	 15,000

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	1/	 10,000

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	1/	 15,000

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	1/	 10,000

	 หมำยเหตุ	1/	จัดตั้งขึ้นจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	4/2556	ณ	 

วันที่	14	สิงหำคม	2556
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8.3.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

 

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ณ  31 ธันวาคม  2561

กรรมกำร

บรษัิท

(ประชมุ 4 

ครัง้)

กรรมกำร

ตรวจสอบ 

(ประชมุ 4 

ครัง้)

***กรรมกำร

บรหิำร 

(ประชมุ 5 

ครัง้)

กรรมกำร

สรรหำและ

พิจำรณำค่ำ

ตอบแทน 

(ประชุม 1 

คร้ัง)

กรรมกำร

บริหำร

ควำมเส่ียง 

(ประชุม 1 

คร้ัง)

รวมค่ำ

ตอบแทน

(บำท)

1.	นำยพระนำย		สุวรรณรัฐ	 75,000	(3/4) - - - - 75,000

2.	น.ส.สุณี		สถตินันท์ 60,000	(4/4) - 	(5/5) - - 60,000

3.	ดร.	อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ	์ 60,000	(4/4) - 	(5/5) - - 60,000

4.	นำยสมศักดิ์		อรรถบูรณ์วงศ์ 60,000	(4/4) - 	(5/5) 10,000	(1/1) - 70,000

5.	นำงนงลักษณ์		วนธรรมพงศ์ 45,000	(3/4) - - - - 45,000

6.	พ.ต.อ.	สุวิทย์		ตันโสด 60,000	(4/4) - - - 10,000	(1/1) 70,000

7.	พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน 45,000	(3/4) 45,000	(3/4) - 15,000	(1/1) - 105,000

8.	นำยสมชัย		เพียรสถำพร 60,000	(4/4) 40,000	(4/4) - - - 100,000

9.	รศ.	สุทัศน์		รัตนเก้ือกังวำน 60,000	(4/4) 40,000	(4/4) - 10,000	(1/1) 10,000	(1/1) 120,000

10.	ดร.	กำรุญ		จันทรำงศุ 45,000	(3/4) - - - - 45,000

11.	นำยวีระพล		อรรถบูรณ์วงศ	์ 60,000	(4/4) - - - - 60,000

รวม 630,000 125,000 - 35,000 20,000 810,000

	 หมำยเหตุ	***	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร	เมื่อวันท่ี	20	กุมภำพันธ์	2558	มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรบริหำร

ทั้งคณะ	เนื่องจำกได้รับ	ค่ำตอบแทนจำกกำรบริหำรงำนเป็นรำยเดือนแล้ว		

ส�ำหรับ	ปี	2561	บริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	ดังนี้

1.		 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย		 จ�ำนวน	 	 	810,000	 บำท

2.		 ค่ำบ�ำเหน็จกรรมกำร	จ�ำนวน	11	ท่ำน	 	 	 จ�ำนวน	 	 9,155,000	 บำท

	 รวมทั้งส้ิน	 	 	 	 	 	 	 	 9,965,000	 บำท

 ผู ้บริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)

	 	 บริษัทมีนโยบำยให้ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจพนักงำนโดยมีกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล	(Key	

Performance	Index	:	KPI)	โดยจะเปรียบเทียบกับ	KPI	ที่ก�ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำยในสัญญำจ้ำงและ/หรือแผนกำรด�ำเนินงำนที่เสนอ

ต่อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท	 ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนและผู้บริหำรเป็น

สัดส่วนผันแปรตำมรำยได้ ในแต่ละงวด	

	 	 ส�ำหรับ	ปี	2561		บริษัทฯ	ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย	เงินเดือนและโบนัส	ให้กับผู้บริหำร	จ�ำนวน	8	ท่ำน	รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน	14,675,195	บำท

8.3.2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ

-	ไม่มี	–

8.4 บุคลากร

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมดของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	มีจ�ำนวนทั้งส้ิน	115		คน	ประกอบด้วยพนักงำนตำมสำยงำนดังนี้

สำยงำน  จ�ำนวนพนักงำน(คน)

1.	 สำยปฏิบัติกำร	 62

2.	 สำยพัฒนำธุรกิจ	 11

3.	 สำยกำรเงินและบัญชี	 12

4.	 สำยสนับสนุนองค์กร	 30

	 รวม	 	 115

	 ทั้งน้ีในระยะเวลำ	3	ปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนใดๆ	

 ค่าตอบแทนพนักงาน

	 	 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษัท	 (ไม่รวมผู้บริหำร)	ณ	 วันที่	 31	ธันวำคม	2561	ได้แก่	ค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน	

ค่ำแรง	ค่ำล่วงเวลำ	โบนัส	และสวัสดิกำรอื่นๆ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

	 	 	 หน่วย	:	บำท	

ค่ำตอบแทนพนักงำน ปี  2560 ปี 2561

เงินเดือน		 	 28,992,246	 35,618,005.68

โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ	 2,808,154	 4,225,550.67

รวม		 	 31,800,400	 39,843,557

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	 	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในเร่ืองของกำรพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถของกรรมกำร	ผู้บริหำร	ตลอดจนพนักงำน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	คุณภำพของกำรให้บริกำร	โดยได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม	กำรสัมมนำ	หลักสูตรต่ำง	ๆ	ของสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสถำบันอื่น	ๆ	เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท�ำงำนและ

สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในกำรท�ำงำน	รวมทั้งมีนโยบำยในกำรให้ผลตอบแทนในอัตรำที่เหมำะสมเพ่ือจูงใจให้ท�ำงำนกับบริษัท

ในระยะยำว	และนอกจำกนี้	บริษัทได้จัดกิจกรรมเพ่ือสำนสัมพันธ์กรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีภำยใน

องค์กรอย่ำงสม�่ำเสมอ	เช่น	กำรมอบของขวัญวันเกิดให้พนักงำนที่เกิดภำยในเดือนนั้น	ๆ,	กำรจัดกิจกรรม	CSR,	กำรจัดกิจกรรมงำน

เลี้ยงปีใหม่และแจกของขวัญปีใหม่	เป็นต้น
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การก�ากับดูแลกิจการ
9

9.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 เนือ่งด้วยบริษัทมนีโยบำยกำรปฏบิตัติำมข้อพึงปฏบิตัทิีด่	ี(Code	of	Best	Practice)	เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส	และเป็นประโยชน์

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	อันจะท�ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มี

กำรก�ำหนดหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	(Corporate	Governance	Policy)	อ้ำงอิงจำกหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท

จดทะเบียน	ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด	ซึ่งครอบคลุมโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล	แนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแล

กิจกำร	โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน	และนโยบำยกำรปฏิบัติงำน	เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเคร่งครัด	

	 	 บริษัทได้จัดท�ำแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	(Corporate	Governance	Code	of	Conduct)	 เพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่

คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ด�ำเนิน

ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบสูงสุด	มีควำมโปร่งใส		และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน	รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้บริษัทมีกำร

บริหำรจัดกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่บริษัทยึดเป็นหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจมำ

อย่ำงต่อเนื่อง	แบ่งเป็น	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม	กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย	

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	(รำยละเอียดของแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ

บริษัทสำมำรถดูได้จำกเว๊บไซต์ของบริษัท	 (www.rp.co.th)	 นอกจำกนี้บริษัทยังจัดให้มีระเบียบปฏิบัติและคู่มือกำรปฏิบัติงำน	 เพ่ือให้

คณะผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนถือปฏิบัติในด้ำนต่ำง	ๆ	

	 	 เพ่ือให้มั่นใจว่ำพนักงำนทุกคนมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมทั้งจรรยำบรรณธุรกิจ	 และสำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม	 บริษัทได้มอบหมำยให้แผนกบุคคลจัดอบรมเพื่อทบทวนกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมทั้งจรรยำ

บรรณธุรกิจให้แก่พนักงำนทุกคน	พร้อมทั้งจัดให้ท�ำแบบทดสอบหลังกำรอบรม	เพ่ือประเมินถึงควำมเข้ำใจของพนักงำน	หำกพนักงำน

ที่ท�ำแบบทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนด	ให้พนักงำนศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมจนกว่ำจะผ่ำนกำรประเมิน

	 	 ทั้งนี้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน	 จะต้องคอยดูแลกำรปฏิบัติของพนักงำนให้อยู่ในกรอบของนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดย

หลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทครอบคลุมหลักกำร	5	หมวด	มีดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยไม่กระท�ำกำรใด	ๆ	อันเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรตัดสินใจเก่ียว

กับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท	และกำรได้รับข้อมูลของบริษัท	อย่ำงถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลำ	และเท่ำเทียมกัน	เพ่ือ

ประกอบกำรตัดสินใจในทุก	ๆ	เร่ือง		ดังน้ันคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดังนี้

1.1	ให้บริษัท	จดัส่งหนงัสอืนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง	ๆ 	ให้เพียงพอ	ระบุวัตถุประสงค์และเหตผุล	ตลอด

จนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่ำ	14	วัน	ในกรณทีีผู่ถื้อหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้	บริษัท	เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำร

อิสระหรือบุคคลใดๆ	เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท	ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2	มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	จะใช้และจัดเตรียมสถำนที่

ที่เดินทำงสะดวก	โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลำที่เหมำะสม	และจัดสรรเวลำ

ในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ

1.3	ก่อนเร่ิมกำรประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัท	จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบถึงวิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน	และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นรวมทั้ง

กำรตั้งค�ำถำมใดๆ	ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม	ทั้งน้ี	 ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำ

เทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น	และตั้งค�ำถำมในที่ประชุมอย่ำงเต็มที่	โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม	

กรรมกำรและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องจะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค�ำถำมในที่ประชุมด้วย

1.4	ให้เพ่ิมช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูล	และข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท	โดยน�ำข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง	ๆ 	ตลอด

จนรำยละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท	โดยเฉพำะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ำ	เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นสำมำรถ	 download	 ข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวกและครบถ้วน	 และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลประกอบ

กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสำรจริงจำกบริษัท
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1.5	กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม	ให้บันทึกให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	และบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ ในรำยงำนกำร

ประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้	บริษัท	จะได้มีกำรบันทึกวีดีทัศน์ภำพกำรประชุมเพ่ือเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง	นอกจำกนี้	ให้

บริษัท	น�ำส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำ	รวมถึงส่งรำยงำนกำรประชุมดัง

กล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภำยใน	14	วัน	นับแต่วันที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.6	เพ่ิมควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร	 (กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผล)	 เพ่ืออ�ำนวย

ควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลำ	และป้องกันปัญหำเร่ืองเช็คช�ำรุด	สูญหำย	หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่ำช้ำ

2.  การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดังนี้

2.1	อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือกรรมกำร	หรือเสนอวำระกำรประชุมเพ่ิมเติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

2.2	ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือพิจำรณำว่ำจะเพ่ิมวำระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่	 รวมถึงมีกำรก�ำหนดวิธี

กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

2.3	ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่ก�ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ	หรือเพ่ิมวำระกำรประชุม

ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ควำมเห็นชอบ

2.4	ให้เพ่ิมกำรอ�ำนวยสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล

หนึ่ง	หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	1	คน	เข้ำร่วมกำรประชุมและลงมติแทนได้	และแจ้งรำยช่ือกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ ใน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.5	ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นชำวไทย	หรือ

ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ

2.6	สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ	เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้	ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภำยหลัง	และใน

วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร	จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

2.7	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	รวมถึงบุคคลภำยในที่เก่ียวข้อง	จะไม่น�ำข้อมูลภำยในที่ได้ล่วงรู้

และยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน	ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	บริษัทได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำ	และป้องกันกำรใช้ข้อมูล

ภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ	 นอกจำกนี้	 บริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท	แจ้งกำรถือครองหลักทรัพย์	เมื่อแรกเข้ำรับต�ำแหน่ง

และต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมข้อก�ำหนดและข้ันตอนปฏิบัติที่ระบุไว้ ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	อย่ำงเคร่งครัด

2.8	ในกรณีของกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น	บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรเข้ำท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกันไว้ ในตำรำงอ�ำนำจ

อนุมัติกำรท�ำธุรกรรมของบริษัท	โดยอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนได้ก�ำหนดไว้ตำมประกำศที่	ทจ.21/2551	

เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน	ทั้งนี้	บริษัทจะพิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน	มูลค่ำของรำยกำร	

และจะด�ำเนินกำรเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์	ขออนุมัติกรรมกำรหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่ำงเคร่งครัด	บริษัทได้เปิด

เผยรำยละเอียดของรำยกำรเก่ียวโยงกันไว้ ในรำยงำนประจ�ำปีโดยรำยกำรระหว่ำงกันได้กระท�ำอย่ำงยุติธรรม	ตำมรำคำตลำดและ

เป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ	(Fair	and	at	arm’s	length)	พร้อมทั้งระบุถึงควำมจ�ำเป็นและเหตุผลด้วย

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	และผู้มี

ส่วนได้เสียภำยนอก	ได้แก่	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	คู่แข่ง	ภำครัฐ	และหน่วยงำนอื่น	ๆ	รวมท้ังชุมชนใกล้เคียงที่เก่ียวข้อง	เน่ืองจำกบริษัท	

ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียต่ำง	ๆ 	ซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงก�ำไรให้บริษัท	ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำ

ในระยะยำวให้กับบริษัท	อีกทั้งได้ปฏิบัติตำมนโยบำยว่ำด้วยหลักสิทธิมนุษยชน	โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	เสรีภำพ	และควำม

เสมอภำคของบุคคลไม่กระท�ำกำรใดๆ	ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยต่ำง	ๆ	ดังนี้

3.1 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทตระหนักดีว่ำผู้ถือหุ้นคือเจ้ำของกิจกำรและบริษัท	มีหน้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผู้ถือหุ้นระยะยำวจึงก�ำหนดให้พนักงำน	

ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงต่อไปนี้

3.1.1	 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินกำรใด	ๆ	ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อ

ผู้ถือหุ้นทุกรำย	เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.2	 ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำร	เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัท	มีสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี	และมีกำรน�ำเสนอรำยงำน

สถำนภำพของบริษัท	ผลประกอบกำร	ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน	กำรบัญชีและรำยงำนอื่น	ๆ	โดยสม�่ำเสมอและครบถ้วน

ตำมควำมเป็นจริง

3.1.3	 รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษัท	ทั้งในด้ำนบวกและลบ	ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน

ของควำมเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่ำงเพียงพอ

3.1.4	 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น	โดยใช้ข้อมูลใด	ๆ	ของบริษัท	ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ	หรือด�ำเนิน

กำรใด	ๆ	ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร

3.1.5	 บริษัท	ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อภำครัฐ

	 	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจบริษัท	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับทั้งในส่วนงำนของภำครัฐ	 โดย

เฉพำะในกำรกระท�ำธุรกรรม	บริษัท	จะหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่อำจจูงใจให้รัฐ	หรือพนักงำนของรัฐด�ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม	

แต่จะเน้นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อันดีระหว่ำงกนัในขอบเขตที่เหมำะสมและสำมำรถท�ำได้	เช่น	กำรพบปะพดูคุยในที่สำธำรณะต่ำง	ๆ 	

กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส		เทศกำล	หรือตำมประเพณีปฏิบัติ	เป็นต้น	โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.2.1	 ด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องเมื่อต้องมีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ

3.2.2	 ตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย	กฎเกณฑ์	หรือข้อบังคับในหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ	อำจมีเง่ือนไข	ข้ันตอน	หรือวิธีปฏิบัติที่

แตกต่ำงกัน	และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด

3.3 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อพนักงำน

	 	 บริษัท	ตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สุดของบริษัท	เป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำร

บรรลุเป้ำหมำยของบริษัท	บริษัทจึงก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส	ผลตอบแทน	กำรแต่งตั้ง	โยกย้ำย	

ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ	โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.3.1	 ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมคำรพในเกียรติ	ศักดิ์ศรี	และสิทธิส่วนบุคคล

3.3.2	 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน	 ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงำนอยู่เสมอ	เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย	ทั้งนี้ในปี	2557	–	2561	ทั้งนี้บริษัท

ไม่มีพนักงำนที่เสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด

3.3.3	 กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย	รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน	กระท�ำด้วยควำมสุจริตใจ	และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน

ของควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น

3.3.4	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้	 ควำมสำมำรถของพนักงำน	 โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงสม�่ำเสมอ	 อำทิ	 กำรจัดอบรม	

สัมมนำ	กำรฝึกอบรม	และให้ โอกำสอย่ำงทั่วถึงกับพนักงำนทุกคน	ทั้งนี้ในปี	2561	บริษัทได้เก็บข้อมูลสถิติกำรฝึกอบรม	

สัมมนำ	ของพนักงำน	ดังนี	้



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 83รายงานประจ�าปี 256182

จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึก

อบรมเฉลี่ยท้ังหมดต่อคน

ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ฝึกอบรม

ตัวอย่ำงหลักสูตรในกำรฝึกอบรม

6.02	ช่ัวโมง 1,231,593.03 เสวนำภำวะผู ้น�ำ	 ภำวะผู ้น�ำ	 /กำรยื่นขอสินเช่ือ,	 Customer	

Touch	 Point,ข้ันตอนกำรท�ำระบบจ่ำย,ข้ันตอนกระบวนกำรขอ	

ซ้ือ	ขอจ้ำง	กำรส่งมอบ	กำรตรวจรับงำน	กำรท�ำจ่ำย,พัฒนำภำษำ

อังกฤษ	English	Business	Course,	Retrain	Compuproperty	

Gl	Module,วิธีทำงสถิติ,เทคนิคกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ,	

คู่มือพัฒนำพนักงำน,	 กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีและจัดท�ำบัญชี

ธุรกิจอสังหำฯ,ไขรหัสลับ	Gen	Y	จุดเปลี่ยนอสังหำฯ	4.0,กลยุทธ์

กำรตลำดอสังหำริมทรัพย์,กลยุทธ์กำรตลำดอสังหำริมทรัพย์,	 

Expert	 of	 China	 (Eoc),กิจกรรมกำรเดินทำงศึกษำดูงำนต่ำง

ประเทศ,	 วิเครำะห์ท�ำเลทองและกำรเปลี่ยนแปลงรำคำที่ดิน,	

Windows	Server	2012	&	2016	Administrator	Workshop,	

PD	 Product	 Knowledge,กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำร

เงินฯ,	 Effective	 	 Branding	 in	 Action,	 *เสวนำวิชำกำรรำย

เดือน	 /	 รับมือทัพนักลงทุนอสังหำฯ,	 Executive	 Course	 	 on	

Disruption	Readiness,	ผลส�ำรวจตลำดอสังริมทรัพย์ผู้สูงวัยใน

ประเทศไทย,กำรทุจริตในองค์กรที่พบบ่อย,สกรัมควำมคิด	ธุรกิจ

อสังหำฯ,	VIRTUAL	MUSEUM	:	พิพิธภัณฑ์เสมือน	กำรเรียนรู้,	

Thailand	HR	DAY	2018,	Next	Gen	Aging,	สัมมนำเศรษฐกิจ

ประจ�ำปี,	Crossover	Thailand	4.0

3.3.5	 ก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม	ตำมสภำพตลำด	กำรแข่งขันทำงธุรกิจ	ลักษณะของงำน	ผลกำรปฏิบัติ

งำน	และควำมสำมำรถของพนักงำน	ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	 ซ่ึงมำกกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด	เช่น	กำรจัดตั้ง

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	กำรจัดกำรดูแลตรวจสุขภำพประจ�ำปี	กำรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจ�ำปี	กำรจัดกิจกรรม	5	ส.	

กำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำง	ๆ	ให้กับพนักงำน	กำรสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมงำนว่ิงมินิมำรำธอน	เพ่ือให้พนักงำนผ่อน

คลำยจำกกำรท�ำงำนและได้ ใช้เวลำท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	ร่วมกัน	

3.3.6	 หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใด	ๆ	ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงำน	ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำร

งำนของพนักงำน

3.3.7	 หลีกเลี่ยงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ

ลิขสิทธ์ิ	 โดยบริษัทมีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำว	 อำทิ	 พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบันทึกข้อ

ตกลงกำรไม่กระท�ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำร

ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทและได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรท�ำงำนของ

พนักงำน	เพื่อป้องกันกำรใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่เก่ียวข้องกับกำรท�ำงำน

3.3.8	 เปิดโอกำสให้พนักงำนเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกับกำรท�ำงำน	และก�ำหนดวิธีกำรแก้ไข	เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุก

ฝ่ำย	และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท�ำงำนร่วมกัน

3.4 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อลูกค้ำ

	 	 บริษัท	มุ่งด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	โดยประสงค์ที่จะให้มีกำรสร้ำงสรรค์	น�ำเสนอ	และบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์

และกำรบริกำรของบริษัท	แก่ลูกค้ำอย่ำงมีมำตรฐำน	และมีจริยธรรมภำยใต้หลักกำรด�ำเนินงำนดังนี้

3.4.1	 มุ่งมั่นที่จะจัดหำ	พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร	เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

3.4.2	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่มีคุณภำพ	ภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม

3.4.3	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 เพ่ือให้ลูกค้ำมีข้อมูลเพียงพอในกำรตัดสินใจ	 โดยไม่มี

กำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริง	ทั้งในกำรโฆษณำหรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอื่น	ๆ	กับลูกค้ำ	อันเป็นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำม

เข้ำใจผิดเก่ียวกับคุณภำพ	ปริมำณ	หรือเง่ือนไขใด	ๆ	ของสินค้ำหรือบริกำร

3.4.4	 จัดให้มีกระบวนกำรที่สำมำรถให้ลูกค้ำแจ้งถึงปัญหำหรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม	เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหำ

ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	และน�ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุงหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์	และกำรให้บริกำรดังกล่ำวต่อไป

3.4.5	 รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำโดยไม่น�ำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทำงที่ไม่ชอบ

3.5 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำ

	 	 บริษัท	มีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจที่ส�ำคัญประกำรหนึ่ง

ด้วย	ควำมเสมอภำค	และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยบริษัท	มีแนวทำงปฏิบัติ	ดังนี้

3.5.1	 บริษัท	ประสงค์ที่จะให้กำรจัดหำสินค้ำ	และบริกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้หลักกำรดังต่อไปนี้

-	 มีกำรแข่งขันบนข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน

-	 มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำและคู่สัญญำ

-	 จัดท�ำรูปแบบสัญญำที่เหมำะสม	และเป็นธรรมแก่ทั้ง	2	ฝ่ำย

-	 จัดให้มีระบบกำรจัดกำร	 และติดตำมเพ่ือให้มั่นใจว่ำ	 มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน	 และ

ป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนกำรจัดหำ

-	 จ่ำยเงินให้คู่ค้ำและคู่สัญญำตรงเวลำ	ตำมเงือนไขกำรช�ำระเงินที่ตกลงกัน

3.5.2	 บริษัท	มุ่งหมำยที่จะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับคู่ค้ำและคู่สัญญำที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเร่ืองคุณภำพสินค้ำ

และบริกำรคุ้มค่ำกับมูลค่ำเงินและมีควำมเช่ือถือซ่ึงกันและกัน

3.5.3	 ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ	เป็นส่วนตัวจำกคู่ค้ำและคู่สัญญำ	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

3.5.4	 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทรำบอันเนื่องมำจำกกำรจัดซ้ือ	จัดหำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

3.6 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อเจ้ำหน้ี

	 	 บริษัทยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินัย	เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือถือให้กับเจ้ำหนี้	โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญำ	

หรือเงื่อนไขต่ำงๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด	ในกำรช�ำระคืนหนี้	เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆหำก	

เกิดกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้ได้	บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกันหำแนวทำง

แก้ไข	ปัญหำ

3.7 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

	 	 บริษัท	มุ่งด�ำเนินธุรกิจ	โดยประสงค์ที่จะประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงย่ังยืน	และเป็นบริษัท	ช้ันน�ำในธุรกิจ	ภำยใต้กำรแข่งขัน

ใน	อุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม	โดยมีหลักกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำดังนี้

3.7.1	 ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี

3.7.2	 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ	 ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม	 เพ่ือผลประโยชน์ในกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

3.7.3	 ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำย	หรือมุ่งท�ำลำยช่ือเสียงแก่คู่แข่งทำงกำรค้ำ

3.7.4	 ไม่กระท�ำกำรใด	ๆ	ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นหรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ

3.8 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม

	 	 บริษัท	ให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ	ด้วยตระหนักดีว่ำเรำเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้ำว

เดิน	ไปสู่กำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือควำมย่ังยืนสืบไป	บริษัท	จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง	

ควบคู่ไปกับ	กำรด�ำเนินธุรกิจ	ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	ดังน้ี
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3.8.1	 มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ	และปฏิบัติ	 ตำมกฎหมำยและข้อบังคับเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่ำงเคร่งครัด

3.8.2	 มีนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อย่ำงชัดเจน	และยึดถือปฏิบัติกันภำยในองค์กร

3.8.3	 ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัท	มีจิตส�ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

3.8.4	 เคำรพต่อขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ินที่บริษัท	เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ

3.8.5	 ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สังคม	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพ่ือให้ชุมชนที่บริษัท	ตั้งอยู่มีคุณภำพ

ชีวิตที่ดีข้ึน	ทั้งที่ด�ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ	ภำคเอกชน	และชุมชน

3.8.6	 ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง	ๆ	กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่	ที่บริษัท	เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจอยู่ตำมควรแก่กรณี

3.8.7	 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกำรทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน	ชีวิตและทรัพย์สิน	อันเนื่อง

มำจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	โดยให้ควำมร่วมมือ	อย่ำงเต็มที่กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ	และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

3.8.8	 นอกจำกนี้	ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด	แจ้งข้อร้องเรียน	หรือเบำะแสกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	ควำมถูก

ต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน	ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง	หรือกำรผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	ผ่ำนกรรมกำรอิสระ	

หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้		ทั้งนี้	ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครองและเก็บไว้เป็นควำม

ลับ	โดยกรรมกำรอิสระ	หรือกรรมกำรตรวจสอบจะด�ำเนินกำรส่ังกำรตรวจสอบข้อมูลและหำแนวทำงแก้ไข	(ถ้ำมี)	และ

จะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป

	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีช่องทำงที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถติดต่อ/ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสในเร่ืองที่อำจเป็น

ปัญหำ	ผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ	เก่ียวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	จรรยำบรรณ	รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภำยในที่

บกพร่อง	ดังนี้

1.		 เว๊บไซต์บริษัท	 ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำไปร้องเรียนเมื่อพบกำรกระท�ำควำมผิดได้ที่	 www.rp.co.th	 ในหน้ำนักลงทุนสัมพันธ	์

หัวข้อ	สอบถำมข้อมูล	>	ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน	โดยข้อมูลจะถูกส่งให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.		 ติดต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ทำงอีเมลล์	audit.committee.richy@rp.co.th	

3.	 ติดต่อประธำนกรรมกำรบริหำร	ทำงอีเมลล์	richy.complain@rp.co.th

4.		 ติดต่อเลขำนุกำรบริษัท	ทำงอีเมลล์	saranthorn.s@rp.co.th

	 หรือสำมำรถส่งจดหมำยถึง	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	667/15	ช้ัน	7	อำคำรอรรถบูรณ์	แขวงอรุณอมรินทร์	เขต

บำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร	10700	โดยเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมปัญหำต่ำง	ๆ	รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท	เพ่ือ

หำทำงแก้ไขปัญหำที่ได้รับร้องเรียนต่อไป

กำรด�ำเนินกำรในกรณีมีผู้แจ้งเบำะแส/ผู้ร้องเรียนและกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส/ผู้ร้องเรียน

•	 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้น

จะท�ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย	หรือเกิดควำมเสียหำยใด	ๆ	แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้บริษัทสำมำรถรำยงำนควำมคืบ

หน้ำ	ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทรำบ	หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

•	 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	 บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือตัว	 ช่ือสกุล	 ที่อยู่ภำพ	 หรือข้อมูลอื่นใดที่

สำมำรถระบุตัวผู้แจ้งได้	แล้วด�ำเนินกำรสืบสวนว่ำมีมูลควำมจริงเพียงใดหรือ

•	 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นควำมลับ	และจะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็น	โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	และควำมเสีย

หำยของผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	แหล่งที่มำของข้อมูล	หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง

•	 กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย	หรืออำจเกิดควำมเดือด

ร้อนเสียหำย	 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงสำมำรถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่

เหมำะสมก็ได้	หรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้อง

ร้องขอก็ได้	หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย	หรือควำมไม่ปลอดภัย

•	 ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม	

	 	 อนึ่ง	 ในปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนกำรกระท�ำกำรทุจริต	หรือกำรกระท�ำผิดจริยธรรม	หรือเกิดกรณีเก่ียวกับช่ือ

เสียงในทำงลบของบริษัท	อันเนื่องมำจำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร	 รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรลำออก	อัน

เน่ืองมำจำกกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ผิดพลำดของบริษัท	

4.  การเปิดเผ ยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1	บริษัทจัดให้มีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร	และผู้บริหำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	ณ	31	ธันวำคม	2561	 

มีรำยละเอียดดังนี	้																																																																																																																																									

ล�ำดับ ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560

จ�ำนวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561

จ�ำนวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น /ลดลง

สัดส่วนกำร

ถือหุ้นใน

บริษัท(%)

1. นำยพระนำย			สุวรรณรัฐ ประธำนกรรมกำรบริษัท - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2. ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธำนกรรมกำรและ

ประธำนกรรมกำรบริหำร

351,639,100 376,756,178 25,117,078 36.058

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นำงสำวสุณี	สถตินันท์ รองประธำนกรรมกำรและ

กรรมกำรบริหำร

51,746,520 55,442,700 3,696,180 5.306

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน ประธำนกรรมกำรตรวจ

สอบ

- - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. รศ.สุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรตรวจสอบ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 54,633 58,535 3,902 0.006

6. นำยสมชัย	เพียรสถำพร กรรมกำรตรวจสอบ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

7. ดร.กำรุญ	จันทรำงศุ กรรมกำร 10,850,879 11,625,941 775,062 1.113

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

8. นำยสมศักดิ์		อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำร 26,560,562 28,457,745 1,897,183 2.723

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

9. พ.ต.อ.สุวิทย์	ตันโสด กรรมกำร - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 351,639,100 376,756,178 25,117,078 36.058

10. นำยวีระพล	อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำร 662,500 959,821 297,321 0.092

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

11. นำงนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์ กรรมกำร 509,083 545,446 36,363 0.052

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

12. นำงศรัณย์ธร	ศรีสุนทร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -
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4.2	คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่น	ๆ 	ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัท	

ที่ตรงต่อควำมเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม�่ำเสมอ	ทันเวลำ	แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรที่แท้

จริงของบริษัท	รวมทั้งอนำคตของธุรกิจของบริษัท

4.3	คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำม

โปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด	จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท	ทั้งภำษำไทย	และภำษำอังกฤษ	ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ทำง

ส่ือมวลชน	ส่ือเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่น	ๆ	ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท

ได้อย่ำงทั่วถึง	และจะท�ำกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศใช้บังคับ

4.4	ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน	 บริษัทยังไม่ได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเฉพำะ	 แต่ได้มอบหมำยให้คุณศรัณย์ธร	 ศรีสุนทร		

เลขำนุกำรบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรส่ือสำรข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทแก่ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งนักวิเครำะห์และผู้ที่สนใจ

ทั่วไป	โดยสำมำรถติดต่อทำงโทรศัพท์หมำยเลข	0-28861816-7	

4.5	บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องซ่ึงเป็น

ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท		 เมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงเป็นคร้ังแรก	

และรำยงำนทุกคร้ังเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงรำยงำนเป็นประจ�ำทุกส้ินปี	 ทั้งนี้เลขำนุกำรบริษัทจะต้อง

จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวให้แก่	ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน	7	วัน

ท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำน	เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และเพ่ือใช้

ข้อมูลดังกล่ำวในกำรตรวจสอบและป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

4.6	บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน	เพ่ือให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรประกอบกำรที่แท้จริงของบริษัท	โดย

อยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบัญชีซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.7	บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน	บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย

ของบริษัท	ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	จ�ำนวนคร้ังของกำร

ประชุมและจ�ำนวนคร้ังที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ	 รวมถึงกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้

บริหำรระดังสูงในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	(แบบ56-2)	และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 กำรก�ำกับดูแล	 กิจกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร

5.1.1 คณะกรรมกำรบริษัท

1) องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ	ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	เป้ำหมำย	ภำรกิจ	แผนธุรกิจ	และงบประมำณของบริษัท	และ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ	นโยบำย	กลยุทธ์	และเป้ำหมำยของบริษัท	เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำร

น�ำไปใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ	 และงบประมำณเป็นประจ�ำทุกปี	 ตลอดจนก�ำกับดูแลให้คณะผู้บริหำร

บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย	

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติที่ประชุมคณะกรรมกำร	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยควำมรับผิดชอบ	ซ่ือสัตย์สุจริต	

ระมัดระวัง	ตำมหลักกำรข้อพึงปฏิบัติที่ดี	เพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงสูงสุดให้

แก่ผู้ถือหุ้น	ซ่ึงในปี	2561	ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน	และอนุมัติวิสัยทัศน์	พันธกิจ	

และกลยุทธ์ของบริษัท	เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน	นอกจำกนี้คณะกรรมกำร

บริษัทยังมีหน้ำที่ในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร	 โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผล

กำรด�ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัททุกคร้ังในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย	9	คน	และเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	1	ใน	

3	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 โดยกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุนและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้	กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของ

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย

	 	 กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเร่ือง

ต่ำง	ๆ	โดยสำมำรถตั้งค�ำถำม	แสดงควำมคิดเห็น	หรือคัดค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบ

ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	หรือผู้มีส่วนได้เสีย	โดยไม่อยู่ภำยใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

2) วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร

	 	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำจ�ำนวนหนึ่งในสำม	ถ้ำ

จ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรำหนึ่งในสำม	กรรมกำร

ที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังกำรแปรสภำพนั้นให้จับสลำกกัน	ส่วนปีหลัง	 ๆ	ต่อไปให้

กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้ง

ใหม่อีกได้ โดยทีประชุมผู้ถือหุ้น

	 นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว	กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ

	 1.	เสียชีวิต

	 2.	ลำออก

	 3.	ขำดคุณสมบัติ

	 4.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออก	เสียง

	 5.	ศำลมีค�ำส่ังให้ออก

3) คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม		ผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มี

อ�ำนำจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน

ได้รับกำรแต่งตั้ง

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	ในลักษณะที่เป็น	บิดำมำรดำ				

คู่สมรส	พ่ีน้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลที่

จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจ

ควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย

กว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง	ทั้งน้ี	ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจให้รวมถึงรำยกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุนที่	ทจ.28/2551	เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม	่

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจ

ควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	ซ่ึงมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	

เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร

เงิน	ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำง

วิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง

เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

8.	 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน	และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่รับเงิน

เดือนประจ�ำ	 หรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซ่ึงประกอบ

กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

10.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท

ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

11.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4)	 ประธำนกรรมกำร

	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติที่เหมำะสม	

ประธำนกรรมกำร	บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำรบริษัท	และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำน

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ประธำนกรรมกำรบริษัทรับผิดต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน

กำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท

5)	 กำรสรรหำกรรมกำร

	 	 กำรสรรหำกรรมกำรนัน้	บริษัทจะให้ควำมส�ำคญักับบคุคลท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์	มปีระวัตกิำร

ท�ำงำนทีด่	ีและมภีำวะผูน้�ำ	วิสยัทศัน์กว้ำงไกล	รวมท้ังมคีณุธรรมจริยธรรม	ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร	สำมำรถ

อุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	นอกจำกนี้	ยังจะค�ำนึงถึงคุณสมบัติที่

เหมำะสม	และสอดคล้องกับกลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษัท	องค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมยุทธ์

ทำงธุรกิจของบริษัทอีกด้วย	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำบริษัทมีกระบวนกำรที่โปร่งใส	

6)	 เลขำนุกำรบริษัท

	 	 เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท	โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	ตำมที่ปรำกฏในข้อก�ำหนด

ขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท

5.1.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็น	กรรมกำรในคณะกรรมกำรย่อย	

เพ่ือท�ำหน้ำที่พิเศษ	 โดยคณะกรรมกำรย่อยแต่ละคณะจะมีวำระ	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรบริษัท	

และมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก	คณะกรรมกำรบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรย่อยจ�ำนวน	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะ

กรรมกำรบริหำร		คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

 5.2 บทบำท อ�ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ

	 	 ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท	 นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ

ของบริษัท	 รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมกำรยังได้ก�ำหนดบทบำท	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษัทด้วย	โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

5.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวนอย่ำงน้อย	4	คร้ังต่อปี	โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นกำร

ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี	และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ	โดยในปี	2561	บริษัทได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรรวมทั้งส้ิน	4	คร้ัง	

ทั้งน้ีบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทดังนี้

1)	 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละคร้ังต่อปี	 และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำม

จ�ำเป็นและเหมำะสม	 โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	 5	 วันท�ำกำร	 และกำรประชุมทุกคร้ัง	 จะก�ำหนดจ�ำนวนองค์ประชุมข้ันต�่ำ	 ณ	

ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม	ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	

2)	 มีกำรก�ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ	 โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรควรร่วมกันพิจำรณำเลือกเร่ืองเข้ำวำระ

กำรประชุมคณะกรรรมกำรและจะต้องมีกำรก�ำหนดวำระให้ชัดเจน	 ทั้งน้ี	 เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรได้รับเอกสำร

กำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำเพียงพอส�ำหรับกำรศึกษำ	 และพิจำรณำเร่ืองเพ่ือกำรให้ควำมเห็นและออกเสียงลง

คะแนน

3)	 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน	ต่อเนื่อง	และทันเวลำก่อนกำรประชุมทุกคร้ัง	ทั้งนี้	กรรมกำรบริษัทสำมำรถ

ติดต่อเลขำนุกำรบริษัทได้ โดยตรงอย่ำงอิสระ	 เลขำนุกำรบริษัท	 มีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

กับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง	ๆ	

4)	 ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่จัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเอกสำร	ข้อมูลเพ่ือกำรอภิปรำย	และเพียงพอส�ำหรับ

คณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นส�ำคัญ	เปิดโอกำสและสนับสนุนให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็น

ที่ได้จำกที่ประชุม

5)	 คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็นเพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำง	 ๆ	

เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ	โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย	และควรแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม

ด้วย

6)	 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือให้สำรสนเทศรำย

ละเอียดต่ำงๆ	 เพ่ิมเติมในฐำนะที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง	 และเพ่ือมีโอกำสท�ำควำมรู้จักผู้บริหำรระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบกำร

พิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน

7)	 ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำง	ๆ	กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจำรณำจะไม่มี	 สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุม

ในวำระดังกล่ำว	ๆ	

8)	 กำรประชุมทุกคร้ัง	ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร	และจัดเก็บ	รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะ

กรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้

5.4 กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรในบริษัทอ่ืน

	 											บริษัทมีนโยบำยเร่ืองกำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมกำร	ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดหรือแนะน�ำโดหน่วย

งำนกำรก�ำกับดูแลต่ำง	ๆ	และเพ่ือให้กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่	บริษัทจึงค�ำนึงถึงจ�ำนวนบริษัทที่กรรมกำร

ด�ำรงต�ำแหน่ง	โดยก�ำหนดให้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน	3	แห่ง	และกรรมกำรที่

ไม่เป็นผู้บริหำรไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	แห่ง

5.5 กำรประเมินตนเองของกรรมกำร

	 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ�ำทุกปี	ปีละ	1	คร้ัง	โดยแบบประเมินผลจะมีควำมสอดคล้องกับหลัก

กำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท	และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	โดยมุ่งเน้นผลประเมินได้ ใช้ประโยชน	์

เพ่ือกำรทบทวนผลงำน	ประเด็นปัญหำ	หรืออุปสรรคต่ำง	ๆ 	ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ	รวมถึงกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร	

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร	โดยในปี	2561	จัดให้มีกำรประเมินผล	3	ประเภท
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ประเภทท่ี 1 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 

ประเภทท่ี 2 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล 

ปรเภทท่ี 3 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย

 กระบวนการในการประเมิน

	 	 เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินทั้ง	2	ประเภท	เพ่ือให้คณะกรรมกำรประเมินผลงำนประจ�ำปี	ซ่ึงหลังจำกคณะกรรมกำร

ประเมินผลเสร็จแล้ว	จะจัดส่งแบบประเมินให้เลขำนุกำรบริษัท	รวบรวมผลกำรประเมินของกรรมกำรแต่ท่ำน	และสรุปผลกำรประเมิน

ของคณะกรรมกำรบริษัท	และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบต่อไป

 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

 - คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 90 – 100 หมำยถึง ดีมำก 

 - คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 70 – 89 หมำยถึง ดี 

 - คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 50 – 69 หมำยถึง พอใช ้

 - คะแนนท่ีได้รับร้อยละ 0 – 49 หมำยถึง ควรปรับปรุง

ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 99.77 ดีมำก

2 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 99.49 ดีมำก

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

4 กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร 99.35 ดีมำก

5 ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร 99.55 ดีมำก

6 กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 100.00 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.69 ดีมำก

 

 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.43 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.81 ดีมำก

	 	 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ท�ำกำรประเมินประธำนกรรมกำรบริหำร	 (CEO)	 โดยประเมินในด้ำนต่ำงๆ	 ได้แก่	 ควำมเป็น

ผู้น�ำกำรก�ำหนดกลยุทธ์	กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์	กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน	ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร		ควำมสัมพันธ์กับ

ภำยนอก	กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร	กำรสืบทอดต�ำแหน่ง	ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	และ	คุณลักษณะส่วนตัว	

โดยแบบประเมินเป็นกำรปรับปรุงจำกตัวอย่ำงแบบประเมินผลงำนของ	CEO	ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ผลกำรประเมินผลงำนของ CEO

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 ควำมเป็นผู้น�ำ 98.86 ดีมำก

2 กำรก�ำหนดกลยุทธ์ 98.86 ดีมำก

3 กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 99.24 ดีมำก

4 กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน 100.00 ดีมำก

5 ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

6 ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก 100.00 ดีมำก

7 กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร 98.86 ดีมำก

8 กำรสืบทอดต�ำแหน่ง 100.00 ดีมำก

9 ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 100.00 ดีมำก

10 คุณลักษณะส่วนตัว 98.86 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.47 ดีมำก

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรชุดย่อย

1)	 กำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ	รำยบุคคล

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 98.96 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 97.92 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 98.96 ดีมำก

 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยคณะ

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 98.96 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 99.17 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.38 ดีมำก
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2) กำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำร

 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำร รำยบุคคล

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.24 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 98.96 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.40 ดีมำก

 

	 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำร	รำยคณะ

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 99.81 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.94 ดีมำก

3) กำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน รำยบุคคล

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.24 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 99.81 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.68 ดีมำก

	 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำ	และพิจำรณำค่ำตอบแทน	รำยคณะ

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.17 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 98.96 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.38 ดีมำก

4) กำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รำยบุคคล

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 97.92 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 98.33 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 98.75 ดีมำก

 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รำยคณะ

ล�ำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 97.92 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

ภำพรวมเฉลี่ย 99.31 ดีมำก

5.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 	 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม	 โดยค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 และ

ควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน	รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละ

ท่ำน	 โดยบริษัทใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม	 และเป็นอัตรำที่แข่งขันได้ ใน

กลุ่มธุรกิจเดียวกัน	เพ่ือที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้	ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะ

ได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพ่ิมมำกข้ึน	ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีค่ำตอบแทนกรรมกำร

ไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส	และได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำร

และผู้บริหำรตำมแบบที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

5.7 แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

	 	 คณะกรรมกำรได้ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสืบทอดต�ำแหน่งโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง	ซ่ึงก็คือ	ประธำนเจ้ำ

หน้ำที่บริหำร	(CEO)	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำควำมเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน	ตลอดจนพนักงำนว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจะได้รับ

กำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงที	จึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรท�ำหน้ำที่พิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์และแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

5.8 กำรพัฒนำกรรมกำร

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	 มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรผู้เก่ียวข้อง

ในระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท	 เช่น	 กรรมกำร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 ผู้บริหำร	 เป็นต้น	 เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ

งำนอย่ำงต่อเนื่อง	และในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือแต่งตั้งกรรมกำรใหม่	ฝ่ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่	 รวมถึงกำรจัดให้มีกำรแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	 และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ให้แก่กรรมกำรใหม่
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 โดยในปี 2561 ได้สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ ดังน้ี

ล�ำดับ ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนำในปี 2561

1 ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธำนกรรมกำรและ

ประธำนกรรมกำรบริหำร

-เสวนำภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ	/	Leadership 

-	ผลส�ำรวจตลำดอสังริมทรัพย์ผู้สูงวัยใน

ประเทศไทย 

-	ศึกษำดูงำนบ้ำนพักผู้สูงอำยุ

2 นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	

และประธำนสำยปฏิบัติกำร

-	เสวนำภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ	/	Leadership 

-	กิจกรรมกำรเดินทำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

-	เทคนิคกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-	Executive	Course		on	Disruption	Readiness

3 นำงสำวพิชญำ			ตันโสด ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยพัฒนำ

ธุรกิจ

-	เสวนำภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ	/	Leadership 

-	เทคนิคกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-	Expert	of	China	(Eoc) 

-	วิเครำะห์ท�ำเลทองและกำรเปลี่ยนแปลงรำคำที่ดิน 

-	ไขรหัสลับ	Gen	Y	จุดเปลี่ยนอสังหำฯ	4.0 

-		ศึกษำดูงำนบ้ำนพักผู้สูงอำย ุ

-	Digital	Branding	&	Marketing 

-	Meking	The	CEOs	Of		Thailand	 

-	Brand	Series	สร้ำงตรำสินค้ำให้ยิ่งใหญ ่

-	กำรบริหำรกำรก่อสร้ำง	ท�ำอย่ำงไรให้ได้คุณภำพ

4 นำงสำวประทีป		นวนสวำท รองประธำนเจ้ำหน้ำที่สำย

สนับสนุนองค์กร

-	เสวนำภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ	/	Leadership 

-	เทคนิคกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ	Thailand	

HR	DAY	2018 

-	Executive	Course		on	Disruption	Readiness

5 นำงสำวสุทธิพร		หินฤทธิ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่สำย

กำรเงินและบัญชี

-	เสวนำภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ	/	Leadership 

-	เทคนิคกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-	กลยทุธ์กำรวำงแผนภำษีและจดัท�ำบญัชีธรุกิจอสังหำฯ 

-	Crossover	Thailand	4.0 

-	กำรทุจริตในองค์กรที่พบบ่อย 

-	Executive	Course		on	Disruption	Readiness 

-	Strategic	CFO	in	capital	market

5.9  กำรควบคุมภำยใน

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้บริษัท	มีระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกด้ำน	ทั้งด้ำนกำรเงิน	และกำรปฏิบัติงำนให้เป็น

ไปตำมกฎหมำย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เก่ียวข้อง	 และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำร

ปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ	 จัดให้มีกำรก�ำหนดล�ำดับข้ันของอ�ำนำจอนุมัติ	 และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร

และพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว	ก�ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	มีหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในที่เป็นอิสระ	ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้	รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพ

และควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในหน่วยงำนต่ำงๆ	ในบริษัท	ทั้งนี้บริษัทได้ว่ำจ้ำง	บริษัท	แอค	คอนซัลท์	เซอร์วิส	จ�ำกัด	

เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน	โดยรำยงำนข้อมูลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5.10  ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	ได้ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 1)	ไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำที่ในต�ำแหน่งกรรมกำร	เพ่ือแสวงผลประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ ใกล้ชิด	ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

	 	 2)	แจ้งให้บริษัททรำบอย่ำงรวดเร็ว	หำกมีเหตุกำรณ์ดังนี้

•	 กำรตอบรับเชิญเป็นกรรมกำร	หรือเป็นที่ปรึกษำของบริษัทอื่น

•	 กรรมกำรและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม	หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจกำรใด	ๆ	ซ่ึงอำจมีผลประโยชน์	หรือเกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท

•	 มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใด	ๆ 	ที่ท�ำกับบริษัท	โดยต้องระบุลักษณะของสัญญำ	ช่ือของคู่สัญญำ	

และส่วนได้เสียในสัญญำ

3)		 หำทำงหลกีเลีย่งไม่ให้มคีวำมขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดข้ึน	หำกกรณมีคีวำมขัดแย้งข้ึน	กรรมกำรจะต้องพิจำรณำ

ว่ำ	จะของดเว้นจำกกำรร่วมอภิปรำยไม่ให้ควำมเห็น	หรืองดออกเสียงลงคะแนนในวำระดังกล่ำว	หรือไม่เข้ำร่วม

ประชุมในวำระ	ดังกล่ำว	หรือขอไม่รับเอกสำรวำระกำรประชุมที่เก่ียวข้อง	หรือขอลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร	

หำกควำมขัดแย้งนั้นถือ		เป็นเร่ืองส�ำคัญ

4)		 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงย่ิงต่อควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำง

ท�ำงำนใน	ฐำนะของฝ่ำยบริหำร	และกำรด�ำเนินงำนในฐำนะที่เป็นกรรมกำร	ซ่ึงได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ถือหุ้น

5.11 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	และเพ่ือควำมโปร่งใส	และป้องกันกำรแสวงหำผล

ประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท	ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของบริษัท	

ตำมที่ปรำกฏในนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน	

5.12 รำยงำนประจ�ำปี

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับชอบในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน

ประจ�ำปี	กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม

และถือปฏิบัติสม�่ำเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท�ำ	 รวมทั้งก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำน

ทำงกำรเงิน	และเป็นผู้ ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำน	เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนบัญชีและกำรเงิน		มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนคร้ังเข้ำร่วมประชุม

1.	พลโทหญิงส�ำอำงค์		ทองปำน/1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 3/4

2.	นำยสมชัย		เพียรสถำพร	 กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/4

3.	รศ.สุทัศน์		รัตนเก้ือกังวำน	/1 กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4/4

หมำยเหตุ		/1	เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินโดย

1.	 พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน	จบกำรศึกษำปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	/	ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒน	บริหำรศำสตร์	/	Financial	Management	

(Finance	Academy	Ft.	Benjamin	Harrison,	US.	Army)	/	Resources	Management	(International	Defense	Resources	Management	Institute	US.	Navy)	/	วิทยำลัยป้องกัน

รำชอำณำจักร	รุ่นที่	44	/	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	20	ปี	2004	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2.	 รศ.	สุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน	จบกำรศึกษำ	Maitrise	es	Sciences	Economiques	(Gestion	Industrielle)Universite’	de	Toulouse	I,	France		/	ปริญญำโท:	เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต	

(บริหำรอุตสำหกรรม)/	Director	Accreditation	Program	รุ่นที่	94	ปี	2012	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
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ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1)	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ	 โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก	 และผู้

บริหำรที่รับผิดชอบจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	ทั้งรำยไตรมำส	และประจ�ำปี	คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบ

ทำน	หรือตรวจสอบรำยกำรใด	ๆ	ที่เห็นว่ำจ�ำเป็นและเป็นเร่ืองส�ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2)	 สอบทำนให้บริษัท	มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล	โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบ

บัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน

3)	 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง	 โยกย้ำย	 เลิกจ้ำงหัวหน้ำ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใด	ที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน

4)	 สอบทำนกำรปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 และ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5)	 พิจำรณำ	คัดเลือก	แต่งตั้ง	และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท	รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยค�ำนึงถึงควำม

เป็นอิสระ	ควำมน่ำเช่ือถือ	ควำมเพียงพอของทรัพยำกรปริมำณงำนตรวจสอบของส�ำนักงำนสอบบัญชี	และประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่

ได้รับมอบหมำยให้ท�ำงำนตรวจสอบบัญชีของบริษัท	รวมถึงเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย	อย่ำง

น้อยปีละคร้ัง

6)	 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยง	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูก

ต้อง	ครบถ้วน	และเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	 รวมถึงให้ควำมเห็นถึงควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสม

ผลของกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7)	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท	มอบหมำย	และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย

8)	 จัดท�ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	ซ่ึงลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

9)	 รำยงำนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ัง

10)	มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จ�ำเป็นในเร่ืองต่ำงๆ	 รวมถึงกำรแสดงควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำง

วิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท	เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมกำรบริหำร	มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนคร้ังเข้ำร่วมประชุม

1.	ดร.	อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ	์		 ประธำนกรรมกำรบริหำร 5/5

2.	น.ส.สุณี			สถตินันท์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 5/5

3.	นำยสมศักดิ์		อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำรบริหำร 5/5

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1)	 จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	กลยุทธ์ทำงธุรกิจและงบประมำณประจ�ำปีของบริษัท	เพ่ือขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

2)	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ	เป้ำหมำยแผนกำรด�ำเนินงำน	กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และงบประมำณ

ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

3)	 ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร	และอ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรโดยให้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรคัดเลือก	กำรว่ำจ้ำง	กำรก�ำหนดผลประโยชน์

ตอบแทน	กำรโยกย้ำย	กำรฝึกอบรม	และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท

4)	 อำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลำยคนกระท�ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นสมควร

ได้	และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิกเปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอ�ำนำจนั้น	ๆ	ได้

5)	 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 กำรจัดซ้ือทรัพย์สิน	 กำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส�ำคัญ

เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท	อำทิเช่น	มีอ�ำนำจอนุมัติเก่ียวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินถำวร	กำรให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ	เช่น	ตรำสำรทุน	

ตรำสำรหนี้	เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	/	มีอ�ำนำจอนุมัติกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน	ในวงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	/	มี

อ�ำนำจอนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน		และจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรต่อรำยกำร	ในวงเงินตั้งแต่	10	ล้ำนบำท	/	มีอ�ำนำจอนุมัติ

กำรก่อภำระผูกพัน	กำรอำวัล	กำรค�้ำประกัน	ในวงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	เป็นต้น

6)	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

	 ทั้งน้ี	กำรอนุมัติรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำร	จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำม	

ขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท	หรือกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท�ำกำร	

แทนในกรณีดังกล่ำว	รวมทั้งรำยกำรที่ก�ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นในกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน	และกำรได้มำหรือ	

จ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ส�ำคัญของบริษัท	เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�ำนักงำน	 ค ณ ะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนคร้ังเข้ำร่วมประชุม

1.	พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน	 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

1/1

2.	รศ.สุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1

3.	นำยสมศักดิ์		อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1)	 พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรของบริษัท

2)	 คัดเลือก	สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกิจกำรของบริษัท	และสมควรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรในกรณีที่ต�ำแหน่งว่ำง

ลง	เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง

3)	 พิจำรณำเสนอโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร	ได้แก่	ค่ำตอบแทน	บ�ำเหน็จ	โบนัส	สวัสดิกำร	ค่ำเบี้ยประชุม	และ	ผลประโยชน์ตอบ

แทนอื่นๆ	ทั้งด้ำนกำรเงิน	และอื่นๆ	ตำมตกลง

4)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	โดยเก่ียวเนื่องกับกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนคร้ังเข้ำร่วมประชุม

	1.	นำยกำรุญ	จันทรำงศุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 0/1

	2.	นำยสุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1

	3.	นำยสุวิทย์	ตันโสด กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1

ช่ือ	–	สกุล	 ต�ำแหน่ง	 จ�ำนวนคร้ังเข้ำร่วมประชุม



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 99รายงานประจ�าปี 256198

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

1)	 สอบทำนและน�ำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

2)	 ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3)	 สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือติดตำมควำมเส่ียงที่ส�ำคัญ	และด�ำเนินกำรให้องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอ

และเหมำะสม

4)	 น�ำเสนอควำมเส่ียงในภำพรวมของบริษัท	 รวมถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน	 เพ่ือกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ	 ที่

ส�ำคัญให้กับคณะกรรมกำรบริษัท

5)	 ให้ค�ำแนะน�ำกับบริษัทในด้ำนงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำรพิจำรณำแก้ไขข้อมูลต่ำงๆ	ที่เก่ียวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง

6)	 ให้มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะท�ำงำนประเมินและติดตำมควำมเส่ียงของบริษัท

7)	 เร่ืองอื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	โดยเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	 (Board	 Diversity)	 โดยก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร

ที่ต้องสรรหำ	 ให้มีควำมหลำกหลำย	 ส�ำหรับผู้ที่จะมำท�ำหน้ำที่กรรมกำร	 โดยพิจำรณำจำกทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร	 รวมทั้ง

วิชำชีพ	ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน	เป็นต้น

การสรรหากรรมการบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 คร้ังที่	 4/2556	 เมื่อวันที่	 14	 สิงหำคม	 2556	 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน	 เพ่ือท�ำหน้ำที่ด้ำนกำรสรรหำและพิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะ	 โดยจะพิจำรณำคุณสมบัติเบื้อง

ต้นของกรรมกำรตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยที่เก่ียวข้องก�ำหนด	 รวมทั้งพิจำรณำจำกปัจจัยในด้ำนอื่นๆ	 มำประกอบกัน	 เช่น	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	

ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ	และควำมเอื้อประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 เป็นต้น	 เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง	(แล้วแต่กรณี)	โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทมีหลักเกณฑ์และข้ันตอนดังต่อไปนี้

1.	 กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย	5	คน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินที่

อยู่ในประเทศไทย	และกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวข้องก�ำหนด

3.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครำว	ให้กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดในขณะ

นั้น	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพ้นจำกต�ำแหน่งไม่อำจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสำม	ก็ให้ ใช้จ�ำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสำม	แต่ไม่เกิน

หนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับ

ฉลำกกันว่ำผู้ ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไป	ให้กรรมกำรผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	โดยกรรมกำรซ่ึงพ้นจำก

ต�ำแหน่งแล้วนั้นอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4.	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกและสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	เหมำะสมกับกิจกำรของบริษัท	

รวมทั้งพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรเพ่ือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

5.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร	โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

5.1.	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

5.2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม	5.1	เลือกตั้งบุคคลเดียว	หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้

5.3.บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ	 เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น	ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด

6.	 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	ให้

7.	 คณะอนกุรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคดัเลอืกและน�ำเสนอบคุคลซ่ึงมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมหำชน

เข้ำเป็นกรรมกำรแทนต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป	 เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้นจะเหลือน้อย

กว่ำสองเดอืนโดยบคุคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรดงักล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนเข้ำแทน	

โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

8.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีจ�ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	3	คน	โดยมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกำร

เป็นกรรมกำรบริษัท	มีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ	โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือ

ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้

พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	ในลักษณะที่เป็น	บิดำมำรดำ			คู่สมรส	พ่ีน้อง	และ

บุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้บริหำรหรือผู้มี

อ�ำนำจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	

ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม

ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้น

แต่ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง	ทั้งน้ี	ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจให้รวมถึงรำยกำรตำม

ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่	ทจ.28/2551	เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม	่

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	ซ่ึงได้รับค่ำบริกำร

เกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

8.	 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน	และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

ห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละหนึ่ง

ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

10.	ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	

บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

11.	ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

12.	ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระต่อเนื่องกันเป็นเวลำ	9	ปี	นอกจำกนี้กรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	

คน	จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือ

ถือของงบกำรเงินได้	รวมทั้ง	บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ	ประกอบด้วย	เช่น	ประสบกำรณ์ในธุรกิจ	ควำมเช่ียวชำญเฉพำะ

ทำงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ	ควำมมีจริยธรรม	เป็นต้น

	 	 ส�ำหรับหลกัเกณฑ์และวิธกีำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท		โดยกรรมกำร

ตรวจสอบซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้	กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง

เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	 ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ

เพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	 โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่ง

ได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน	และบริษัทต้องแจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ	ทันทีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออก

หรือถูกให้ออกก่อนครบวำระ

การสรรหากรรมการบริหาร

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร	โดยเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเร่ือง

ที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท	และสำมำรถก�ำหนดนโยบำย	แผนธุรกิจ	งบประมำณ	โครงสร้ำงกำรบริหำร

งำน	รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท		ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

การสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ซ่ึงจะประกอบด้วยกรรมกำร	หรือผู้บริหำรระดับสูงที่มำจำกสำยงำน

ต่ำงๆ	รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ	3	คน	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกำรเป็นกรรมกำร

บริษัท	และก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ	1	คร้ัง	โดยองค์ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง

ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ซ่ึงจะประกอบด้วยกรรมกำร			รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ	

3	 คน	 ทั้งนี้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท		

และก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ	1	คร้ัง	โดยองค์ประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ

ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

การสรรหาผู ้บริหาร

	 คณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแต่งตัง้ผูบ้ริหำรจำกบคุลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์

และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในสำยงำนที่เก่ียวข้อง

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทได้มีกำรลงทุนในบริษัทย่อย	จ�ำนวน	1	บริษัท	

1.	 	บริษัท	ริชช่ี	ดีเวลลอปเมนท์	2016	จ�ำกัด

วันที่ก่อตั้ง	 	 :	15	ธันวำคม	2559

ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	 :	31,000,000	บำท	

ชนิดหุ้น	 	 	 :	หุ้นสำมัญ

จ�ำนวนหุ้น	 	 :	310,000	หุ้น	

มูลค่ำหุ้นละ	 	 :	100	บำท	

สัดส่วนกำรลงทุน	 :	ร้อยละ	99.97

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำ

ประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์	ดังน้ี

-	 ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรฝ่ำยต่ำง	ๆ	 เก่ียวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภำวะ	ต่อส�ำนักคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษ	

ตำมมำตรำ	275	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

-	 บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์	 ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภำยใน	3	วันท�ำกำรนับแต่วัน

ที่เกิดรำยกำรเปลี่ยนแปลง	และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก

ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

-	 บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัทเก่ียวกับกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทอย่ำงน้อย	1	 วันล่วงหน้ำ

ก่อนท�ำกำรซ้ือขำย	และให้เลขำนุกำรบริษัทรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส

-	 บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญ	ซ่ึงมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

รำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อน	ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณเป็นเวลำ	

1	เดือน	และควรรอคอยอย่ำงน้อย	24	ช่ัวโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว	รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 บริษัทฯ	จ่ำยค่ำสอบบัญชีให้กับบริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	 จ�ำกัด	 	 ซ่ึงเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี	ประจ�ำปี	2561	รวมทั้ง

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ	จ�ำนวนเงิน	1,320,000	บำท	ค่ำ

ตอบแทนอื่นๆ	อำทิ	ค่ำพำหนะ	ค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน	จ�ำนวน	94,746	บำท	และค่ำสอบทำนกระดำษท�ำกำรเนื่องจำกเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อต้น

ปี	2561	จ�ำนวน	50,000	บำท

	 ทั้งน้ี	บริษัทที่เป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียใดๆ	กับบริษัทฯ	/	ผู้บริหำร	/	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	และผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระ	มีคุณสมบัติที่ได้รับกำรยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวม

ทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ ่งหมำยท่ีเพ่ือไม่แสวงหำผลก�ำไรเพียงอย่ำงเดียว	

บริษัทต้องกำรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคม

มีควำมแข็งแกร่ง	มีควำมโปร่งใส	และมีจริยธรรมโดยรวม	 โดยบริษัทได้ยึดหลัก

แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 Corporate	 Social	 Responsibility	 หรือ	

(“CSR”)	ดังนี้

1.  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders)

	 	 บริษัทมุ่งที่จะพัฒนำกำรเติบโตธุรกิจ	ควบคู่พร้อมไปกับกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม	โดยบริษัทค�ำนึงถึงกำรประกอบ

ธุรกิจกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมที่อยู่ภำยใต้กฎหมำยและควำมเป็นจริยธรรม	 บริษัทมีมำตรกำรต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้

บริโภค	โดยบริษัทมีนโยบำยกำรตั้งรำคำขำยสินค้ำ(บ้ำนหรือห้องชุด)ของบริษัทจำกกำรส�ำรวจรำคำตลำด	และตั้งรำคำที่ผู้ซ้ือและผู้ขำย

ได้รับผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย	ซ่ึงรำคำดังกล่ำวจะเป็นรำคำที่บริษัทสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งในตลำดได้และสร้ำงควำม

คุ้มค่ำให้แก่ผู้บริโภคในขณะเดียวกัน		ในส่วนของกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงธุรกิจนั้น	บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับภำพ

ลักษณ์และควำมน่ำเช่ือถือในตัวของบริษัทเสมอมำ	โดยมีกำรปฏิบัติกับคู่ค้ำของบริษัทอย่ำงเป็นธรรม		ทั้งนี้กำรประกอบกิจกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์นั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรท�ำธุรกิจกับผู้รับเหมำก่อสร้ำง	และที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงเป็นหลัก	ซ่ึงทำงบริษัทเช่ือว่ำกำร

ท�ำให้คู่ค้ำบริษัทมีควำมเช่ือมั่นในตัวบริษัทเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัท		ดังนั้น	ตลอดกำรท�ำธุรกิจ

กับคู่ค้ำ	บริษัทไม่เคยมีกำรละเมิดสัญญำระหว่ำงกันจนท�ำให้เกิดกำรฟ้องร้อง	หรือช�ำระค่ำงวดไม่ตรงตำมที่สัญญำก�ำหนดแต่อย่ำงใด	

นอกจำกนี้บริษัทยังมีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่ำง	ๆ	เช่น	กำรสนับสนุนให้ผู้

บริหำร	และพนักงำน	ให้ ใช้สินค้ำและบริกำรที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์	และกฎหมำย	เป็นต้น

2. เคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

	 	 บริษัทมุ่งประกอบกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส	และต่อต้ำนกำรกระท�ำทุจริต	คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	พร้อมทั้งไม่สนับสนุนให้พนักงำน

สร้ำงควำมส�ำเร็จของงำนโดยแนวทำงทุจริต	 ซ่ึงบริษัทได้มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภำยในให้มีกำรตรวจสอบและกระบวนกำร

ด�ำเนินธุรกิจภำยในที่ยำกต่อกำรกระท�ำทุจริต	 รวมทั้งมีกระบวนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงำน	 ปลูกฝั่งแนวทำงด้ำนจริยธรรม	

และควำมเช่ือภำยในพนักงำนให้รู้จักผิดชอบช่ัวดี	โดยปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยและไม่ละเมิดสิทธิในทุก	ๆ	ด้ำน

3.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทมีนโยบำยไม่สนับสนุนให้พนักงำนสร้ำงควำมส�ำเร็จของงำนโดยกำรทุจริต	โดยมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตจ�ำนวน	4	ข้อ	ดังนี	้

1.		กำรสร้ำงจิตส�ำนึก	ค่ำนิยม	ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	ด้วยควำมซ่ือสัตย์	สุจริต

2.		จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	พร้อมกับให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำร

					ใช้อ�ำนำจให้เหมำะสม	

3.		ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำนกระท�ำกำรใดๆ	อันเป็นกำรเรียกร้อง	หรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน				

					หรือผลประโยชน์อื่นใด	ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ

4.		ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำรและพนักงำนให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก	เพ่ือจูงใจ

ให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำใด	ที่ผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อ	ต�ำแหน่งหน้ำที่ของตน	ซ่ึงได้ก�ำหนดแนวทำงใน

กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน	ดังนี้

3.1		 จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	 ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน	 กำรบริหำรควำมเส่ียง	 และกำรก�ำกับดูแล

กิจกำร	และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง	โดยด�ำเนินกำรตรวจสอบแผนกำรตรวจสอบประจ�ำไตรมำสที่ได้รับควำมเห็น

ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบอย่ำงมีนัยส�ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

3.2	 ก�ำหนดให้ผู้บริหำร	 รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่ำงต่อเนื่อง	 เพ่ือ

ให้กำรน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล	ตลอดจรติดตำม	ทบทวนและปรับปรุง

มำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยน�ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ	อย่ำงทันเวลำและสม�่ำเสมอ

3.3		 ก�ำหนดให้เปิดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน	 ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท	 โดยภำยในบริษัทมีกล่องรับเร่ืองร้องเรียน

ภำยในองค์กร	ส่วนภำยนอกสำมำรถส่งเร่ืองร้องเรียนผ่ำนทำง	www.rp.co.th	ในหัวข้อช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน	
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หรือสำมำรถส่งอีเมล์ถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้ที่	 audit.committee.richy@rp.co.th	 ทั้งนี้ในกำรตรวจสอบข้อ

เท็จจริงบริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน	และจะเก็บข้อมูลเป็นควำมลับและจะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็น	โดยค�ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน	หำกผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนเองอำจเดือดร้องหรือเสียหำย	สำมำรถร้องขอให้

บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองได้

3.4		 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ	 ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ	 หรือข้อร้องเรียน	 มีหลักฐำนที่มีเหตุอันควรให้เช่ือว่ำมี

รำยกำรหรือกำรกระท�ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน	 และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 รวมถึง

กำรฝ่ำฝืน	กำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	หรือแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้อง

กับกำรคอร์รัปช่ัน	หรือข้อสงสัยในรำยงำนกำรเงิน	หรือระบบกำรควบคุมภำยใน	คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

	 ทั้งนี้บริษัทได้มีกำรจัดฝึกอบรมพนักงำนภำยในองค์กร	 เร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เพ่ือศึกษำ	ทบทวน	และ

พัฒนำกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

	 	 บริษัท	 ได้เล็งเห็นว่ำ	 กำรพัฒนำสังคมและชุมชนเพ่ือควำมยั่งยืนมีควำมส�ำคัญยิ่งที่จะพัฒนำสังคมและชุมชนนั้นให้น่ำอยู่

อำศัย	บริษัท	จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจ	ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน

และสังคมโดยรวม	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.		 บริษัท	มีนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อย่ำงชัดเจน	และยึดถือปฏิบัติกันภำยใน			

				องค์กร	โดยจัดให้มีกำรพัฒนำสังคมในพื้นที่ต่ำง	ๆ	อย่ำงน้อยปีละ	1	คร้ัง	

2.		 ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัท	มีจิตส�ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

3.		 เคำรพต่อขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ินที่บริษัท	เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ

4.		 ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สังคม	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพ่ือให้ชุมชนที่บริษัท	ตั้งอยู่ม	ี

				คุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน	ทั้งที่ด�ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ	ภำคเอกชน	และชุมชน

5.		 ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง	ๆ	กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่	ที่บริษัท	เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจอยู่ตำมควรแก่กรณี

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	บริษัทได้จัดกิจกรรม	CSR	ร่วมกันได้มอบทุนกำรศึกษำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ	มอบทุนกำรศึกษำให้

กับบุตรพนักงำนที่เรียนดีประจ�ำปี	ร่วมสนับสนุนสโมสรโรตำร่ีสำกล	จัดท�ำเส้ือว่ิงกำรกุศล	“	ว่ิงด้วยใจให้ด้วยรัก	Run	by	Heart	

with	Love”		ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน	“โบว์ลิ่งกำรกุศล”	สโมสรโรตำร่ีบึงกุ่มเพ่ือมอบเงินบริจำคโครงกำรบ�ำเพ็ญประโยชน	์

5.  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตอาสา และปลูกฝังจิตส�านึกให้มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

	 	 ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกและทัศนคติที่ดี	 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี	 ไม่สนับสนุนกำรกระท�ำ

ทุจริต	 มีกำรจัดให้รำงวัลและผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม	 	 	 เมื่อพนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนด้วยควำมตั้งใจและมีควำม

อุตสำหะซ่ึงจะสะท้อนจำกผลประเมินตัวช้ีวัดควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำน	 ซ่ึงบริษัทเช่ือว่ำกำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมจะเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ส�ำคัญที่สำมำรถป้องกันและลดปัญหำกำรเกิดทุจริตในบริษัทได้	 ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของฝ่ำย

ทรัพยำกรบุคคล	 เพ่ือเป็นช่องทำงส�ำหรับพนักงำนในกำรรับฟังค�ำเรียกร้องเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยที่อำจขัดต่อหลักจรรยำบรรณ

ธุรกิจรวมไปถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำทุจริต	 	 ซ่ึงหน่วยงำนดังกล่ำวจะรับฟังด้วยควำมเป็นธรรมและเป็นก

ลำงต่อทุกฝ่ำย	พร้อมทั้งมีกำรรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียนเพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรสอบสวนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน	และไม่ให้เกิดกำรกลั่น

แกล้งต่อผู้ร้องเรียน	

6.  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัท	ได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรบริหำรงำน	โดยมีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนส่ิงแวดล้อมที่ค�ำนึงถึงสภำพ

แวดล้อมเป็นส�ำคัญ	มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่ำงเคร่งครัด		 เช่น	บริษัทต้องจัดท�ำ

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA)	เพ่ือยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรต่อส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม	 (ส.ผ.)	 ส�ำหรับโครงกำรอำคำรชุดที่มีจ�ำนวนตั้งแต่	 80	หน่วยข้ึนไป	หรือโครงกำรบ้ำนจัดสรรที่มีพื้นที่เกินกว่ำ	 100	

ไร่ข้ึนไป	 หรือมีจ�ำนวนตั้งแต่	 500	 หลังข้ึนไป	 นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันมลภำวะที่อำจมีผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อมระหว่ำงและหลังก่อสร้ำง	มีกำรติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำงในแต่ละโครงกำร	 เพ่ือให้น�้ำเสียได้รับกำรบ�ำบัดก่อนที่จะ

ระบำยลงสู่ทำงสำธำรณะ	รวมถึงกำรจัดท�ำพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดภำวะโลกร้อนเนื่องจำกกำรใช้เคร่ืองปรับอำกำศ		เป็นต้น

	 	 ทั้งนี้บริษัทได้จัดฝึกอบรมตำมนโยบำยกำรรักษำส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนประจ�ำปี	ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งและปลูกจิต

ส�ำนึกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม	โดยได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรคอยดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

	 	 นอกจำกนี้บริษัทยังสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ	 โดยกำรน�ำวัสดุกลับมำใช้ ใหม่	 เช่น	 กำรใช้กระดำษสองหน้ำ	 กำร

ปิดเคร่ืองปรับอำกำศ	ไฟฟ้ำ	ในช่วงพักงำนหรือช่วงที่ผู้บริหำร	พนักงำน	ไม่ได้อยู่ในห้องท�ำงำนเป็นเวลำนำน	กำรเดินข้ึนลงบันไดใน

ช้ันไม่สูง	กำรใช้ร่วมกันในทำงเดียวกัน	ซ่ึงกำรท�ำกิจกรรมดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่ำพลังงำนหรือค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง	

แต่ช่วยในกำรปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและน�ำกลับไปใช้ ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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การควบคุมภายใน

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	คร้ัง

ที่	1/2562		เมื่อวันท่ี	26	กุมภำพันธ์	2562	ซ่ึงมีคณะกรรมกำรตรวจสอบครบทั้ง

สำมท่ำน	 เข้ำร่วมประชุมด้วย	 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอ

ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท	ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ

กำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 โดย

กำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนต่ำงๆ		5		ส่วน	คือ	

 1) องค์กรและสภำพแวดล้อม  

 2) กำรบริหำรควำมเส่ียง  

 3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  

 4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล  

 5) ระบบกำรติดตำม 

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ	บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ	โดยทุกส่วนมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงมีประสิทธิผล	

โดยได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป	ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในกำรรำยงำนงบกำรเงินรำยไตรมำส	งบกำรเงินประจ�ำปีของบริษัทตำมที่ควรอย่ำงสม�่ำเสมอ	รวมทั้งมี

กระบวนกำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอ	และทันเวลำ	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ	เหมำะสม	

และมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้	ไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญซ่ึงอำจก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทแต่ประกำรใด	รวมถึงระบบกำรควบคุมภำยในในเร่ืองกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร	

ผู้บริหำร	 หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแล้ว	 โดยสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรที่ผู้บริหำรน�ำไปใช้ โดยมิชอบ

หรือโดยไม่มีอ�ำนำจ	ทั้งน้ี	กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร	นอกจำกนี้	กรรมกำร

ตรวจสอบจะก�ำกับเร่ืองกำรเป็นองค์กรที่มีกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	ให้มำกข้ึนด้วย

	 บริษัทได้จัดให้มีกำรจัดกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอ	 โดยผู้บริหำรได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็น

ในกำรควบคุมภำยใน	โดยจัดให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน	รวมทั้งได้ก�ำหนดระเบียบ	ข้อบังคับ	

นโยบำย	 ระดับอ�ำนำจกำรบริหำร	 และระดับกำรอนุมัติรำยกำรที่เหมำะสมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	 	 อีกทั้งบริษัท	 ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบ

ภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน	ซ่ึงรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพ่ือสอบทำนระบบ

กำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมต่ำงๆ	 ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทโดยรวม	 โดยผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำไม่พบว่ำมีข้อ

บกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในแต่ประกำรใด	ส�ำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ออื่น	คณะกรรมกำรเห็นว่ำ	บริษัทมีกำร

ควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

	 ทั้งนี้	ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทคร้ังที่	1/2562	เมื่อวันที่	26	กุมภำพันธ์	2562	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบแล้วว่ำไม่มีข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปีส้ินสุด	ณ	

วันที่	31	ธันวำคม	2561

	 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังที่	 1/2562	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภำพันธ์	 2562	ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท	แอค	คอนซัลท์	

เซอร์วิส		จ�ำกัด	เพ่ือท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทและรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	

	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงเดือนมกรำคม	2561	–	มีนำคม	2561	พบว่ำบริษัทมีกำรปฎิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฎิบัติ

งำน	 ได้แก่	 ระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง	 ระบบเจ้ำหนี้กำรค้ำ	 และระบบจ่ำยช�ำระ(รวมกำรเบิกจ่ำยค่ำก่อสร้ำง)	 อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและปฎิบัติงำน

อย่ำงสม�่ำเสมอ	 	 และในกรณีที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ันตอนกำรปฎิบัติงำนของระบบงำนข้ำงต้น	 ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขคู่มือปฎิบัติงำน

แล้วอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	 รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงข้ันตอนปฎิบัติงำนของระบบงำนนั้นได้ก�ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและ

เหมำะสม		

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อน	พบว่ำปัจจุบันบริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือปฎิบัติงำนพร้อมผังทำงเดินเอกสำรของ

ระบบเงินทดรองจ่ำย	ระบบรำยได้/ลูกหนี้	ระบบกำรรับช�ำระเงิน/ติดตำมหนี้		ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงกำรท�ำงำนใหม่แล้วเสร็จ	และตำรำงอ�ำนำจ

อนุมัติได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จและได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเรียบร้อยแล้ว	

	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงเดือนเมษำยน	2561	–	มิถุนำยน	2561	พบว่ำมีกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนจอง	กำร

ท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำย	กำรยกเลิกสัญญำ	และกำรรับช�ำระเงินจองและเงินท�ำสัญำ	พบว่ำ	บริษัทฯ	มีกำรจัดท�ำคู่มือปฎิบัติงำนของระบบงำนข้ำง

ต้นแล้วอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	แต่คู่มือปฎิบัติงำนของระบบกำรท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำยและกำรยกเลิกสัญญำ	ยังมีบำงส่วนไม่ชัดเจน	ซ่ึงได้

น�ำกลับไปแก้ไข	ซ่ึง	ณ	ปัจจุบันปรับปรุงแล้วเสร็จ	ส่วนคู่มือกำรปฎิบัติงำนตำมระบบข้ำงต้น	มีกำรปฎิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และปฎิบัติ

งำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อนพบว่ำ	 คู่มือปฎิบัติงำนระบบจัดซ้ือและระบบจัดจ้ำง	 ระบบเจ้ำหนี้และกำรจ่ำยช�ำระ	

ซ่ึงพบว่ำได้ปรับปรุงแล้วอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	แต่ยังมีข้อมูลบำงส่วนไม่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน	ซ่ึง	ณ	ปัจจุบันปรับปรุงแล้วเสร็จ	
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	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม	2561	–	กันยำยน	2561		พบว่ำบริษัทฯ	ได้วำงแผนงำนและก�ำหนด

เป้ำหมำยงำน	กำรปฎิบัติงำนตำมเป้ำหมำยงำนรวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนด	ในเร่ืองกำรเข้ำเยี่ยมชม

โครงกำรจำกลูกค้ำ	(Walk)	กำรขำย	(จอง)	กำรโอนกรรมสิทธ์ิ	และค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย	พบว่ำบริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดแผนงำนและ

เป้ำหมำยงำนในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงสม�่ำเสมอทุกเดือน	มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม	และได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรแต่ละ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน	ก่อนน�ำไปใช้ ในกำรปฎิบัติงำน	กำรบันทึกรำยกำรที่เกิดข้ึนจริงของเร่ืองดังกล่ำวข้ำงต้นได้บันทึกไว้อย่ำง

สม�่ำเสมอสำมำรถสอบยันข้อมูลได้		กำรรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดในเร่ืองดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นมีแหล่งที่มำของ

ข้อมูลที่ชัดเจนและสำมำรถสอบยันได้	 และข้อมูลส่วนใหญ่ที่น�ำเสนอถูกต้องตรงกับแหล่งที่มำของข้อมูล	 ยกเว้น	 มีเพียงบ้ำงเดือนข้อมูลแตก

ต่ำงกับแหล่งที่มำของข้อมูล	ซ่ึงปัจจุบันได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อน	พบว่ำบริษัทฯ	ได้มีกำรปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงำนระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง	ระบบเจ้ำหนี้และ

กำรจ่ำยช�ำระ	ระบบกำรจัดท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำย	ระบบยกเลิกสัญญำ	ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับ

กำรปฎิบัติงำนในปัจจุบัน	 ส่วนกำรก�ำหนดแนวทำงแก้ไขและติดตำมใบเสร็จรับเงินได้ระบุไว้ ในคู่มือปฎิบัติงำนระบบเจ้ำหนี้และจ่ำยช�ำระแล้ว

อย่ำงครบถ้วน	 ส่วนกำรด�ำเนินงำนติดตำมแก้ไขประเด็นของระบบกำรจอง/ยกเลิกกำรจอง/จัดเก็บเอกสำรกำรจอง	 ระบบกำรจัดท�ำสัญญำ/

ยกเลิก/จัดเก็บสัญญำจะซ้ือจะขำย	ระบบกำรรับเงินจองและเงินท�ำสัญญำ	พบว่ำแผนกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขคำดว่ำแล้วเสร็จภำยในวัน

ที่	15	ธันวำคม	2561	อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรสอบทำนส�ำหรับกำรบันทึกรำยกำรขำย(จอง)	/ท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำย/	กำรยกเลิกกำรขำย	พบว่ำ

มีกำรบันทึกในทะเบียนคุมสอดคล้องกับข้อมูลจำกระบบโปรแกรม	RMS

	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงเดือนตุลำคม	2561	–	ธันวำคม	2561	พบว่ำบริษัทฯ	ไม่มีระบบงำนที่เกิดข้ึนใหม่	และ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนเดิม	มีแต่กำรปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงำนระบบเงินทดรองจ่ำย	ระบบเงินสดย่อย	ระบบทรัพย์สินถำวรและกำรดูแล

ทรัพย์สินให้สอดคล้องกับกำรปฎิบัติงำนในปัจจุบัน	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	และได้รับอนุมัติอย่ำงครบถ้วน	

และจำกกำรตรวจติดตำมกำรปฎิบัติงำนตำมคู่มือปฏิบัติงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ส�ำคัญตำมที่บริษัทฯ	 ก�ำหนดของระบบงำนข้ำงต้น	

พบว่ำรำยกำรที่เกิดข้ึนในระหว่ำงงวด	บริษัทฯมีกำรปฎิบัติงำนตำมคู่มือปฎิบัติงำนและกำรควบคุมภำยในที่ก�ำหนดอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และ

ปฎิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 	

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อน	 ได้ปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงำนระบบกำรยกเลิกสัญญำ	 ระบบกำรวำงแผนกำรโฆษณำ

และกำรขำย	และงบประมำณประจ�ำเดือน	กำรก�ำหนดแผนกำรตลำดWalk	และ	Call	และกำรวัดผล/กำรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม	RMS	

นั้น	พบว่ำได้ปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงำนแล้วเสร็จอย่ำงครบถ้วน	ส่วนแผนกำรด�ำเนินกำร	(Action	Plan)	ส�ำหรับกำรติดตำมประเด็นผลกำรตรวจ

สอบงวดก่อน	ระบบงำนจอง/ท�ำสัญญำและระบบรับเงินจองและเงินท�ำสัญญำ	ข้อมูลเป้ำหมำยและผลเกิดจริงที่น�ำรำยงำนต่อผู้บริหำร	ได้จัด

ท�ำแผนงำนติดตำมประเด็นงวดก่อนส�ำหรับแผนงำนปี		แล้วเสร็จอย่ำงครบถ้วน

12
รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

	 บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำม

ขัดแย้งต่ำงๆ	 โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดข้ึนนั้น

เป็นกำรท�ำรำยกำรกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหำรของ

บริษัท	 รวมถึงกำรท�ำรำยกำรกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน

ซ่ึงมีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ

ผู้บริหำร	ซ่ึงสำมำรถสรุปลักษณะควำมสัมพันธ์ได้ดังนี	้
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์

1. ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ -		เป็นกรรมกำรของบริษัท

-		เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ถือหุ้นร้อยละ	36.058	ของทุน

จดทะเบียนช�ำระแล้ว

2. นำยสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ถือหุ้นร้อยละ	2.724	ของทุนจด

ทะเบียนช�ำระแล้ว

3. นำงสำวสุณี		สถตินันท์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันที่		31	ธันวำคม	2561	ถือหุ้นร้อยละ	5.306	ของทุน

จดทะเบียนช�ำระแล้ว

4. รศ.สุทัศน์		รัตนเก้ือกังวำน	 -	 เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท

5. 	นำยวีระพล		อรรถบูรณ์วงศ	์ -	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ถือหุ้นร้อยละ	0.067	ของทุนจด

ทะเบียนช�ำระแล้ว

6. นำงสำวนงลักษณ์		วนธรรมพงศ์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ถือหุ้นร้อยละ	0.052	ของทุนจด

ทะเบียนช�ำระแล้ว

7. นำงสำวสำธินี	อรรถบูรณ์วงศ์ -	 เครือญำติกรรมกำร

8. ดร.ธัญนนท์	รัตนเก้ือกังวำน -	 เครือญำติกรรมกำร

9. นำงสำวดำรณำ	สถตินันท์ -	 เครือญำติกรรมกำร

10. นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร -	 เป็นผู้บริหำรของบริษัท

11. นำงกลิ่นสุคนธ์	ลือพงษ์ไพจิตร -	 เป็นผู้บริหำรของบริษัท

12. บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด			

ประกอบธุรกิจ	ให้เช่ำพ้ืนที่

-	 	ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์		เป็นกรรมกำรของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		และ

ถือหุ้นร้อยละ	9.720	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำงสำวนงลกัษณ์	วนธรรมพงศ์	เป็นกรรมกำรของ	บริษัท	อรรถบรูณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	และ

ถือหุ้นร้อยละ	7.481	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยปิติพัฒน์	พรพรหมพัฒน์	เป็นกรรมกำร	ของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัดและ

ถือหุ้นร้อยละ	17.970	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัดโดยถือ

หุ้นร้อยละ	4.880	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยพิชัย		อรรถบูรณ์วงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดยถือ

หุ้นร้อยละ	7.569	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 	นำงสำวสำธินี	อรรถบูรณ์วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำงสำวพิชญำ		ตันโสด	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดยถือหุ้น

ร้อยละ	19.350	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยกอล์ฟ	อรรถบูรณ์วงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยชุติวัต	อรรถบูรณ์วงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยจิรำยุ	อรรถบูรณ์วงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์

12. บริษัท	 	 อรรถบูรณ ์ สินทรัพย ์	 จ�ำ กัด			

ประกอบธุรกิจ	ให้เช่ำพ้ืนที่

-	 นำงสำวสุนิสำ	คูสุรัตน์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดยถือ

หุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำงสำวเจตนิพิฐ	วนธรรมพงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		

โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยยศพนธ์	วนธรรมพงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยพรสิทธิ์	วนธรรมพงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำงสำวสิทธิรัตน์	วนธรรมพงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		

โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยศุภณัฐ	อรรถบูรณ์วงศ์	วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	0.890	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

-	 นำยณัฐภัทร	อรรถบูรณ์วงศ์	ทเป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดย

ถือหุ้นร้อยละ	0.890	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันที่		31		ธันวำคม		2561

 

12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน 

	 บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอันเน่ืองมำจำกกำรด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	ซ่ึงสำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของ

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	โดยแบ่งตำมประเภทได้ดังนี้

ล�ำดับ
บุคคลท่ีอำจมี

ควำมขัดแย้ง
กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

และควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบปี 

2561

ปี 

2562

1 บริษัท	อรรถบูรณ์

สินทรัพย์	จ�ำกัด

ค่ำเช่ำส�ำนักงำน 1.84 1.64 บริษัทเช่ำพ้ืนที่ส�ำนักงำน	 ช้ัน	 7	 ของอำคำรอรรถบูรณ์	 	 โดยได้มีกำรจัดท�ำ

สัญญำเช่ำพ้ืนที่ห้องเลขที่	 701	 เน้ือที่	 541.67	 	 ตำรำงเมตร	 โดยมีสัญญำ

เช่ำและสัญญำบริกำร	ดังน้ี

1)	สัญญำเช่ำเลขที่	สช.001/57	ลว.1	มี.ค.	57	ก�ำหนดระยะเวลำ	3	ปี		นับ

แต่วันที่	1	มีนำคม	57	–	28	ก.พ.	2560	เดือนละ	75,833.80	บำท	(140	

บำท/	ตำรำงเมตร/เดือน)		โดยช�ำระล่วงหน้ำภำยในวันที่	5		ของทุกเดือน		

รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำ

ค่ำเช่ำอยู่ที่		160	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน		

2)	สัญญำเช่ำเลขที่	สช.001/60	ลว.1	มี.ค.	60	ก�ำหนดระยะเวลำ	3	ปี		นับ

แต่วันที่	1	มีนำคม	60	–29	ก.พ.	2563		เดือนละ	75,833.80	บำท	(140	

บำท/	ตำรำงเมตร/เดือน)		โดยช�ำระล่วงหน้ำภำยในวันที่	5		ของทุกเดือน		

รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำ

ค่ำเช่ำอยู่ที่		160	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน

3)	สญัญำบริกำรเลขที	่สบ.001/57	ลว.1	ม.ีค.	57	มกี�ำหนดระยะเวลำให้บริกำร	

3	ปี	เริ่มต้นวันที่	1	มี.ค.	57	–	28	ก.พ.	60	เดือนละ	60,856.62	บำท	ช�ำระ

ค่ำบริกำรส่วนกลำงภำยในวันที่	 5	 ของทุกเดือน	 รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำ

ที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำค่ำบริกำรอยู่ที่	 112.35	

บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน		



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 113รายงานประจ�าปี 2561112

ล�ำดับ
บุคคลท่ีอำจมี

ควำมขัดแย้ง
กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

และควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบปี 

2561

ปี 

2562

1 บริษัท	อรรถบูรณ์

สินทรัพย์	จ�ำกัด

ค่ำเช่ำส�ำนักงำน 1.84 1.64 4)	สญัญำบริกำรเลขที	่สบ.001/60	ลว.1	ม.ีค.	60	มกี�ำหนดระยะเวลำให้บริกำร	

3	ปี	เริ่มต้นวันที่1	มี.ค.	60	–	29	ก.พ.	63	เดือนละ	60,856.62	บำท	ช�ำระ

ค่ำบริกำรส่วนกลำงภำยในวันที่	 5	 ของทุกเดือน	 รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่

สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำค่ำบริกำรอยู่ที่	 	 112.35	

บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือนบริษัทเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน	ชั้น		7		ของอำคำรอร

รถบูรณ์		โดยได้มีกำรจัดท�ำสัญญำเช่ำพื้นที่ห้องเลขที่	701		เนื้อที่	541.67		

ตำรำงเมตร	โดยมีสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร	ดังนี้

5)	สัญญำเช่ำเลขที่	สช.001/57	ลว.1	มี.ค.	57	ก�ำหนดระยะเวลำ	3	ปี		นับ

แต่วันที่	1	มีนำคม	57	–	28	ก.พ.	2560		เดือนละ		75,833.80	บำท	(140	

บำท/	ตำรำงเมตร/เดือน)		โดยช�ำระล่วงหน้ำภำยในวันที่	5		ของทุกเดือน		

รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำ

ค่ำเช่ำอยู่ที่		160	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน		

6)	สัญญำเช่ำเลขที่	สช.001/60	ลว.1	มี.ค.	60	ก�ำหนดระยะเวลำ	3	ปี		นับ

แต่วันที่	1	มีนำคม	60	–29	ก.พ.	2563		เดือนละ		75,833.80	บำท	(140	

บำท/	ตำรำงเมตร/เดือน)		โดยช�ำระล่วงหน้ำภำยในวันที่	5		ของทุกเดือน		

รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำ

ค่ำเช่ำอยู่ที่		160	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน

7)	สญัญำบริกำรเลขที	่สบ.001/57	ลว.1	ม.ีค.	57	มกี�ำหนดระยะเวลำให้บริกำร	

3	ปี	เริ่มต้นวันที่	1	มี.ค.	57	–	28	ก.พ.	60	เดือนละ	60,856.62	บำท	ช�ำระ

ค่ำบริกำรส่วนกลำงภำยในวันที่	 5	 ของทุกเดือน	 รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่

สำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอื่นที่มีรำคำค่ำบริกำรอยู่ที่	 	 112.35	

บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน		

8)	สญัญำบริกำรเลขที	่สบ.001/60	ลว.1	ม.ีค.	60	มกี�ำหนดระยะเวลำให้บริกำร	

3	ปี	เร่ิมต้นวันที1่	ม.ีค.	60	–	29	ก.พ.	63	เดอืนละ	60,856.62	บำท	ช�ำระ

ค่ำบริกำรส่วนกลำงภำยในวันที่	 5	 ของทุกเดือน	 รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำที่

สำมำรถเทยีบเคยีงได้กับผู้ ให้เช่ำรำยอืน่ทีม่รีำคำค่ำบริกำรอยูท่ี	่	112.35	บำท/	

ตำรำงเมตร	/	เดอืนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเหน็ว่ำรำยกำรดงั

กล่ำว	มสีมเหตสุมผล	และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษัท	

เนือ่งจำกเงือ่นไขกำรท�ำสัญญำและรำคำมคีวำมสมเหตสุมผล

2 เงินรับล่วงหน้ำ

จำกลูกค้ำ	มูลค่ำ

รำยกำร

3.11 3.48 บริษัท	อรรถบรูณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	ได้ท�ำสญัญำจะซ้ือจะขำยห้องชุด	ณ	วันที	่28	

พฤษภำคม	2559	เพื่อซื้อห้องชุดโครงกำรริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ลสเตชั่น		ดังนี้

1)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/377	ห้อง	12/12		มลูค่ำ	2,045,518	บำท

2)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/378	ห้อง	12/13		มลูค่ำ	2,022,562	บำท

3)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/380	ห้อง	12/14		มลูค่ำ	2,022,562	บำท

4)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/381	ห้อง	12/15		มลูค่ำ	2,022,562	บำท

ล�ำดับ
บุคคลท่ีอำจมี

ควำมขัดแย้ง
กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

และควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบปี 

2561

ปี 

2562

2 เงินรับล่วง

หน้ำจำกลูกค้ำ	

มูลค่ำรำยกำร

3.11 3.48 คุณพิชญำ	ตันโสด	ได้ท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุด	ณ	วันที่	18	มิถุนำยน	

2559	เพ่ือซ้ือห้องชุดโครงกำรเดอะริช@	นำนำ	ดังนี้

1)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R2C59/003		ห้อง	0401B/09	มลูค่ำ	10,519,470	บำท

2)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R2C59/031		ห้อง	0402A/10	มลูค่ำ	7,128,527	บำท

3)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R2C59/032		ห้อง	0403A/11	มลูค่ำ	6,732,497	บำท

4)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R2C59/033		ห้อง	0404B/12	มลูค่ำ	9,572,317	บำท

5)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R2C59/035		ห้อง	0405A/13	มลูค่ำ	6,674,542	บำท

6)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R2C59/034		ห้อง	0406B/14	มลูค่ำ	10,586,538	บำท

คุณสมศักดิ์	 อรรถบูรณ์วงศ์	 ได้ท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุด	ณ	 วันที่	 02	

พฤศจิกำยน	2561	เพ่ือซ้ือห้องชุดโครงกำร		เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์	

ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	ดังนี้

1)	สัญญำจะซ้ือจะขำยเลขที	่R5C61/005		ห้อง	1020	มลูค่ำ	3,045,820	บำท

3 บริษัท	อรรถบูรณ์

สินทรัพย์จ�ำกัด

รำยได้จำก

กำรขำยมูลค่ำ

รำยกำร

8.11 11.54 บริษัท	 อรรถบูรณ์สินทรัพย์	 จ�ำกัด/บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรร่วมกัน	

ได้ท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุด	 เพ่ือซ้ือห้องชุดโครงกำรเดอะริช@	 สำทร-

ตำกสิน	ดังนี้

1)	สญัญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่R1	57/006/1	หอัง	08/23	มลูค่ำ	3,841,102		บำท

2)	สญัญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่R1	57/007/1	หอัง	08/24	มลูค่ำ	3,842,209		บำท

3)	สญัญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่R1	57/008/1	หอัง	08/25	มลูค่ำ	3,855,254		บำท

บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	ได้ท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุด	เพ่ือซ้ือ

ห้องชุดโครงกำรริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน		ดังนี้

1)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/377	ห้อง	12/12		มลูค่ำ	2,045,518	บำท

2)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/378	ห้อง	12/13		มลูค่ำ	2,022,562	บำท

3)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/380	ห้อง	12/14		มลูค่ำ	2,022,562	บำท

4)	สัญญำจะซ้ือจะขำย	เลขที	่RK4	C59/381	ห้อง	12/15		มลูค่ำ	2,022,562	บำท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ		รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร

ขำยห้องชุดซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของบริษัท	 ซ่ึงมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำที่เป็น

รำคำและเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไปเช่นเดียวกับกำรขำยให้กับลูกค้ำทั่วไป		



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 115รายงานประจ�าปี 2561114

ล�ำดับ
บุคคลท่ีอำจมี

ควำมขัดแย้ง
กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

และควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบปี 

2561

ปี 

2562

4 ดร.อำภำ	 

อรรถบูรณ์วงศ์

เงินให้กู้ยืม 64.98 - ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์		กู้ยืมเงินจำก	บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)		

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	6.65	ต่อปี	ดังนี้

1)	สัญญำกู้เงนิ	เลขที	่L61-001	วันที	่	04	เมษำยน	2561	จ�ำนวน		6,500,000	บำท

2)	สัญญำกู้เงิน	เลขที	่L61-002	วันที	่	31	กรกฎำคม	2561	จ�ำนวน	22,680,000	บำท

3)	สัญญำกู้เงนิ	เลขที	่L61-003	วันที	่04	กันยำยน	2561	จ�ำนวน		15,693,400	บำท

4)	สัญญำกู้เงนิ	เลขที	่L61-004	วันที	่	29	ตลุำคม	2561	จ�ำนวน	2,000,000	บำท

5)	สญัญำกู้เงิน	เลขที	่L61-005	วันที	่30	พฤศจกิำยน	2561	จ�ำนวน	22,680,000	บำท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำว	สมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษัท	 เนือ่งจำกมเีง่ือนไขทีเ่ป็นธรรม

และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ตำมมำตรกำรหรือข้ันตอนกำรท�ำรำยกำร

ระหว่ำงกันของบริษัท	ซ่ึงมกีำรก�ำหนดดอกเบีย้และเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิตำมปกต	ิ	

5 บริษัท	เค	ซี	เอส	

แอนด์	แอสโซซิ

เอทส์		จ�ำกัด

ค่ำบริหำร

โครงกำร

3.17 7.32 บริษัทได้ว่ำจ้ำง	 เค	 ซี	 เอส	 แอนด์	 แอสโซซิเอทส์	 ให้เป็นผู้ควบคุมงำนและ

บริหำรโครงกำร	ดังนี้

1)	สัญญำจ้ำงผูบ้ริหำรและควบคมุกำรก่อสร้ำงโครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสนิ			ณ	

วันที	่1	กันยำยน	2558	มลูค่ำสัญญำ	9.43	ล้ำนบำท	สัญญำสิน้สุด	วันที	่31	

พฤษภำคม	2560

2)	สัญญำจ้ำงผูบ้ริหำรและควบคมุกำรก่อสร้ำงโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเป้ิลสเตช่ัน	ณ	

วันที	่1	ตลุำคม	2558	มลูค่ำสัญญำ	10.22	ล้ำนบำท	สัญญำสิน้สุด	วันที	่30	

มถุินำยน	2561

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ	รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล

และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตำมอัตรำ

ตลำดแล้ว

12.3 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดข้ึนมีควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด	ต่อบริษัท		โดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมกันพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดข้ึน	พิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นของกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผล

ของอัตรำที่คิดระหว่ำงกัน	พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งภำยใต้ประกำศ

และข้อบังคับของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		และประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	คร้ังที่	4/2556		เมื่อวันที่	14	สิงหำคม	2556		คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอนุมัติมำตรกำรข้ันตอน

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติ

กำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน	พ.ศ.	2546	และประกำศคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนในเร่ือง

ที่เก่ียวข้องส�ำหรับกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้

ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั้นๆ	 โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ	 ให้เป็นไป

ตำมลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม	 และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด	 และหำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดข้ึน	บริษัทจะจัดให้ผู้เช่ียวชำญอิสระเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำร

ระหว่ำงกันดังกล่ำว	เพ่ือน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี	โดยกรรมกำรผู้มี

ส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว	อีกทั้งมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท

12.5 นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 ส�ำหรับแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตน้ัน	บริษัทมีนโยบำยในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	ซ่ึงสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภท

รำยกำรได้ดังนี้

1.	 รำยกำรค�้ำประกันเงินกู้ยืมสถำบันทำงกำรเงินบริษัทจะเจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อด�ำเนินกำรปลดภำระค�้ำประกันของกรรมกำร	

และผู้ถือหุ้นของบริษัท	อย่ำงไรก็ดีกำรอนุมัติหรือไม่นั้น	ข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำของสถำบันกำรเงินดังกล่ำว	

2.		 รำยกำรขำยห้องชุดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวโน้มรำยกำรขำยห้องชุดระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ทั้งนี้หำกรำยกำรลักษณะดัง

กล่ำวเกิดข้ึนอีกในอนำคตบริษัทจะปฏิบัติตำมนโยบำยที่ได้ก�ำหนดไว้ ให้ชัดเจน	เป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน	์

3.		รำยกำรเช่ำส�ำนักงำนของบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวข้องแนวโน้มรำยกำรเช่ำส�ำนักงำนกับบริษัทที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้หำกรำยกำรลักษณะ

ดังกล่ำวเกิดข้ึนอีกในอนำคตบริษัทจะปฏิบัติตำมนโยบำยที่ได้ก�ำหนดไว้

	 ทั้งนี้	หำกมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นเกิดข้ึนในอนำคต	บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน	เป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำส่ังหรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุน	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน

และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์	ทั้งน้ีในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งจะต้อง

ไม่มีส่วนกำรพิจำรณำอนุมัติ	ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว	โดยจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตำมแต่กรณี	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำเพ่ืออนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำร

นอกจำกนั้นบริษัทจะปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชี	 เร่ืองเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล	 หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกันซ่ึงก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 โดยบริษัทจะเปิดเผยลักษณะควำมสัมพันธ์	และรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ของบริษัท	รวมทั้งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	ของบริษัท	
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13 ฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

13.1 สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

13.1.1	รำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี

ประจ�ำงวด ผู้สอบบัญชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ

ปี	2559 นำงสำวกรรณิกำร์	วิภำณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	7305	

บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชี	อย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำงบ

แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

เร่ืองอื่น	งบแสดงฐำนกำรเงิน	ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	งบ

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2559	และงบแสดง

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	 และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่	 31	 ธันวำคม	 2559	 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้

สอบบัญชีอื่น	ซ่ึงแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่	28	

กุมภำพันธ์	2560	

ปี	2560 นำยเจษฎำ		หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	 3759 

บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชี	อย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำงบ

แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

เร่ืองอื่น	งบแสดงฐำนกำรเงิน	ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	งบ

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2560	และงบแสดง

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีส้ินสุดวัน

ที่	31	ธันวำคม	2560	ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีอื่น	ซ่ึงแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำน

ปี	2561 นำงสำววันวิสำ	งำมบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	 6838	

บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชี	อย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำงบ

แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

เร่ืองอื่น	งบแสดงฐำนกำรเงิน	ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	งบ

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2561	และงบแสดง

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีส้ินสุดวัน

ที่	31	ธันวำคม	2561	ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีอื่น	ซ่ึงแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำน
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13.1.2	ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริษัท		

                                                   

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 83 

 

31  ธันวาคม  2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงิ

น 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.04 0.32 84.86 1.40 23.98 0.47 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่บุคคลและกิจการที)เกี)ยวขอ้

งกนั 

- - - - 64.98 1.27 

เงินลงทุนชั)วคราว – สุทธิ 

ลูกหนีX อื)น – บริษทัยอ่ย 
ลูกหนีXการคา้และตั_วเงินรับ 

- 

- 

0.53 

- 

- 

0.01 

- 

- 

53.59 

- 

- 

0.88 

- 

- 

47.28 

- 

- 

0.92 

ลูกหนีX เงินมดัจาํรอเรียกคืน 145.00 2.60 145.00 2.39 145.00 2.83 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ อสงัหาริมทรัพย ์-สุทธิ 4,865.67 87.35 5,613.95 92.60 4,543.88 88.76 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 125.53 2.25 25.83 0.43 48.23 0.94 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุ 5.43 0.11 6.79 0.11 2.12 0.04 

เงินมดัจาํค่าที)ดิน 35.64 0.64 40.00 0.66 188.87 3.69 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 18.31 0.33 3.15 0.05 0.90 0.02 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,214.15 93.61 5,973.19 98.53 5,065.28 98.94 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

   ที)ดินรอการพฒันา 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

5.17 

- 

0.09 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน 6.66 0.12 8.76 0.14 - - 

   ที)ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 40.89 0.73 37.16 0.61 21.61 0.42 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 

   สินทรัพยที์)ไม่ใชด้าํเนินงาน 

1.42 

283.66 

0.03 

5.09 

0.71 

- 

0.01 

- 

0.35 0.01 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.58 0.32 36.59 0.60 26.25 0.51 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น 0.77 0.01 6.10 0.10 5.94 0.12 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 356.15 6.39 89.34 1.47 54.18 1.06 

รวมสินทรัพย์ 5,570.30 100.00 6,062.54 100.00 5,119.46 100.00 

หนีLสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีLสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เจา้หนีXตั_วเงิน 

1.40 

620.00 

0.03 

11.13 

6.78 

- 

0.11 

- 

12.41 0.24 

เจา้หนีXการคา้ 219.14 3.93 243.42 4.01 175.93 3.44 

หนีX สินตามสญัญาเช่าการเงินที)ถึงกาํหนดชาํระภาย

ในหนึ)งปี 

- - - - 0.49 0.01 

เงินกูย้มืระยะสัXนจากบุคคลและกิจการที)เกี)ยวขอ้ง 

หุน้กูร้ะยะยาวที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี 

10.00 

540.00 

0.18 

9.69 

- 

500.00 

- 

8.25 

- 

862.30 

- 

16..84 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,719.93 30.88 1,932.48 31.88 1,106.44 21.61 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 234.43 4.20 480.00 7.91 444.33 8.67 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20.85 0.37 - - - - 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 – 2561 

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 83 

 

31  ธันวาคม  2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงิ

น 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.04 0.32 84.86 1.40 23.98 0.47 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่บุคคลและกิจการที)เกี)ยวขอ้

งกนั 

- - - - 64.98 1.27 

เงินลงทุนชั)วคราว – สุทธิ 

ลูกหนีX อื)น – บริษทัยอ่ย 
ลูกหนีXการคา้และตั_วเงินรับ 

- 

- 

0.53 

- 

- 

0.01 

- 

- 

53.59 

- 

- 

0.88 

- 

- 

47.28 

- 

- 

0.92 

ลูกหนีX เงินมดัจาํรอเรียกคืน 145.00 2.60 145.00 2.39 145.00 2.83 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ อสงัหาริมทรัพย ์-สุทธิ 4,865.67 87.35 5,613.95 92.60 4,543.88 88.76 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 125.53 2.25 25.83 0.43 48.23 0.94 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุ 5.43 0.11 6.79 0.11 2.12 0.04 

เงินมดัจาํค่าที)ดิน 35.64 0.64 40.00 0.66 188.87 3.69 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 18.31 0.33 3.15 0.05 0.90 0.02 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,214.15 93.61 5,973.19 98.53 5,065.28 98.94 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

   ที)ดินรอการพฒันา 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

5.17 

- 

0.09 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน 6.66 0.12 8.76 0.14 - - 

   ที)ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 40.89 0.73 37.16 0.61 21.61 0.42 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 

   สินทรัพยที์)ไม่ใชด้าํเนินงาน 

1.42 

283.66 

0.03 

5.09 

0.71 

- 

0.01 

- 

0.35 0.01 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.58 0.32 36.59 0.60 26.25 0.51 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น 0.77 0.01 6.10 0.10 5.94 0.12 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 356.15 6.39 89.34 1.47 54.18 1.06 

รวมสินทรัพย์ 5,570.30 100.00 6,062.54 100.00 5,119.46 100.00 

หนีLสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีLสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เจา้หนีXตั_วเงิน 

1.40 

620.00 

0.03 

11.13 

6.78 

- 

0.11 

- 

12.41 0.24 

เจา้หนีXการคา้ 219.14 3.93 243.42 4.01 175.93 3.44 

หนีX สินตามสญัญาเช่าการเงินที)ถึงกาํหนดชาํระภาย

ในหนึ)งปี 

- - - - 0.49 0.01 

เงินกูย้มืระยะสัXนจากบุคคลและกิจการที)เกี)ยวขอ้ง 

หุน้กูร้ะยะยาวที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี 

10.00 

540.00 

0.18 

9.69 

- 

500.00 

- 

8.25 

- 

862.30 

- 

16..84 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,719.93 30.88 1,932.48 31.88 1,106.44 21.61 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 234.43 4.20 480.00 7.91 444.33 8.67 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20.85 0.37 - - - - 

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 83 

 

31  ธันวาคม  2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงิ

น 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.04 0.32 84.86 1.40 23.98 0.47 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่บุคคลและกิจการที)เกี)ยวขอ้

งกนั 

- - - - 64.98 1.27 

เงินลงทุนชั)วคราว – สุทธิ 

ลูกหนีX อื)น – บริษทัยอ่ย 
ลูกหนีXการคา้และตั_วเงินรับ 

- 

- 

0.53 

- 

- 

0.01 

- 

- 

53.59 

- 

- 

0.88 

- 

- 

47.28 

- 

- 

0.92 

ลูกหนีX เงินมดัจาํรอเรียกคืน 145.00 2.60 145.00 2.39 145.00 2.83 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการ อสงัหาริมทรัพย ์-สุทธิ 4,865.67 87.35 5,613.95 92.60 4,543.88 88.76 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 125.53 2.25 25.83 0.43 48.23 0.94 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุ 5.43 0.11 6.79 0.11 2.12 0.04 

เงินมดัจาํค่าที)ดิน 35.64 0.64 40.00 0.66 188.87 3.69 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 18.31 0.33 3.15 0.05 0.90 0.02 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,214.15 93.61 5,973.19 98.53 5,065.28 98.94 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

   ที)ดินรอการพฒันา 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

5.17 

- 

0.09 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน 6.66 0.12 8.76 0.14 - - 

   ที)ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ 40.89 0.73 37.16 0.61 21.61 0.42 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 

   สินทรัพยที์)ไม่ใชด้าํเนินงาน 

1.42 

283.66 

0.03 

5.09 

0.71 

- 

0.01 

- 

0.35 0.01 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.58 0.32 36.59 0.60 26.25 0.51 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น 0.77 0.01 6.10 0.10 5.94 0.12 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 356.15 6.39 89.34 1.47 54.18 1.06 

รวมสินทรัพย์ 5,570.30 100.00 6,062.54 100.00 5,119.46 100.00 

หนีLสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีLสินหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เจา้หนีXตั_วเงิน 

1.40 

620.00 

0.03 

11.13 

6.78 

- 

0.11 

- 

12.41 0.24 

เจา้หนีXการคา้ 219.14 3.93 243.42 4.01 175.93 3.44 

หนีX สินตามสญัญาเช่าการเงินที)ถึงกาํหนดชาํระภาย

ในหนึ)งปี 

- - - - 0.49 0.01 

เงินกูย้มืระยะสัXนจากบุคคลและกิจการที)เกี)ยวขอ้ง 

หุน้กูร้ะยะยาวที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี 

10.00 

540.00 

0.18 

9.69 

- 

500.00 

- 

8.25 

- 

862.30 

- 

16..84 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,719.93 30.88 1,932.48 31.88 1,106.44 21.61 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 234.43 4.20 480.00 7.91 444.33 8.67 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20.85 0.37 - - - - 

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 84 

 

31  ธันวาคม  2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงิ

น 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.53 0.03 25.13 0.41 29.37 0.57 

เจา้หนีX เงินประกนัผลงาน 69.16 1.24     

หนีX สินหมุนเวยีนอื)น 9.97 0.18 49.11 0.81 72.44 1.41 

 รวมหนีLสินหมุนเวยีน 3,446.41 61.87 3,236.94 53.39 2,703.73 52.81 

       

หนีLสินไม่หมุนเวยีน       

หนีX สินตามสญัญาเช่าการเงิน - - - - 1.78 0.03 

หุน้กู ้ 600.00 10.77 955.14 15.75 99.64 1.95 

หนีX สินตามภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3.53 0.06 2.96 0.05 3.13 0.06 

ประมาณการหนีX สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค - - - - 1.15 0.02 

       รวมหนีLสินไม่หมุนเวยีน 603.53 10.83 958.10 15.80 105.71 2.06 

       รวมหนีLสิน 4,049.94 72.70 4,195.05 69.20 2,809.44 54.88 

ส่วนของผูถื้อหุน้       

   ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน  785.40 14.11 1,289.36 21.27 1,381.46 26.98 

  ทุนที)ออกและเรียกชาํระแลว้  785.40 14.11 975.20 16.09 1,044.85 20.41 

  ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 476.30 8.55 538.40 8.88 538.40 10.52 

กาํไรสะสม       

   จดัสรรเพื)อสาํรองตามกฎหมาย 39.57 0.71 46.60 0.77 69.44 1.36 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

องคป์ระกอบอื)นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

218.37 

0.73 

3.92 

0.01 

307.26 

- 

5.07 

- 

657.31 

- 

12.84 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,520.37 27.30 1867.48 30.80 2,310.01 45.12 

รวมหนีLสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,570.31 100.00 6,062.54 100.00 5,119.46 100.00 

 



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 121รายงานประจ�าปี 2561120

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 

งบก�ำไรขำดทุน 

หรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 – 2561 

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 85 

บริษทั ริชี' เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับงวดปี สิLนสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับปีสิLนสุดวนัที' สําหรับปีสิLนสุดวนัที' สําหรับปีสิLนสุดวนัที'  

31 ธันวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 553.18 97.35 1,314.41 99.04 2,680.99 98.98 

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ (359.04) (63.19) (871.00) (65.63) (1,765) (65.17) 

 กาํไรขัXนตน้ 194.14 34.16 443.40 33.41 915.87 33.81 

ดอกเบีXยรับ 0.08 0.01 - - - - 

 รายไดอื้)น 14.99 2.64 12.72 0.96 27.65 1.02 

รวมรายได ้ 568.25 100.00 1,327.13 100.00 2,708.64 100.00 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 209.20 36.81 456.13 34.37 943.53 34.83 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย (129.04) (22.71) (200.41) (15.10) (277.41) (10.24) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (40.34) (7.10) (51.79) (3.90) (88.77) (3.28) 

รวมค่าใชจ่้าย (169.38) (29.81) (252.20) (19.00) 366.18 (13.52) 

กาํไร 

ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
39.82 7.01 203.93 15.37 577.34 21.31 

ตน้ทุนทางการเงิน (24.06) (4.23) (39.09) (2.95) 13.40 (0.49) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 15.75 2.77 164.84 12.42 563.94 20.82 

ภาษีเงินได ้ (6.50) (1.14) (31.92) (2.41) (112.92) (4.17) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 9.26 1.63 132.92 10.02 451.02 16.65 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศ

าสตร์ประกนัภยั 
0.73 0.13 - - - - 

กาํไรขาดทุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 9.99 1.76 132.92 10.02 451.02 16.65 

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

หรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 – 2561 

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 86 

บริษทั ริชี' เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดปี สิLนสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับปีสิLนสุดวนัที' 

31 ธันวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560  

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 15.75 164.83 563.94 

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้า(

ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

   

       ค่าเสื)อมราคา 5.56 14.52 12.91 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 0.33 0.31 0.17 

กาํไรที)เกิดขึXนจากการขายเงินลงทุนชั)วคราว (0.23)  (0.16) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - 0.32 

(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละหนีX สินสุทธิ - - 0.10 

ประมาณการหนีX สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค - - 1.15 

ดอกเบีXยรับ (0.08) (0.52) (1.43) 

ดอกเบีXยจ่าย 24.06 39.09 13.40 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี)ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนีX สินดาํเนินงาน 

45.41 218.24 590.41 

  สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ)มขึXน)ลดลง    

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ (985.78) (291.49) 1,234.91 

      ลูกหนีXการคา้และลูกหนีXหมุนเวยีนอื)น (เพิ)มขึXน) ลดลง (71.13) 55.59 (161.55) 

      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น (0.40) (0.07) (0.10) 

เจา้หนีXการคา้และเจา้หนีXหมุนเวยีนอื)น 117.47 (1.60) (54.05) 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 171.17 214.93 (35.67) 

หนีX สินหมุนเวยีนอื)น เพิ)มขึXน (ลดลง) 

เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชนพ์นกังาน 

25.07 

- 

(20.04) 

(0.88) 

23.33 

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (698.20) 174.67 1,597.28 

จ่ายภาษีเงินได ้ (17.84) (27.33) (98.34) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (716.05) 147.33 1,498.93 



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 123รายงานประจ�าปี 2561122

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

หรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 – 2561 

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 87 

 

บริษทั ริชี' เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับงวดปี สิLนสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

สําหรับปีสิLนสุดวนัที' 

31 ธันวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2560  

(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินฝากที)มีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิ)มขึXน (0.08) (0.09) 0.26 

เงินสดรับและจ่ายจากการชาํระค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย - - 0.00 

ซืXอที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ (36.01) (9.82) (2.91) 

ซืXอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.28) (0.22) (0.12) 

ซืXออสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน (2.25) (2.14) - 

ขายเงินลงทุนชั)วคราว 234.45 - 193.36 

ซืXอเงินลงทุนชั)วคราว (233.30) - (193.20) 

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่บุคคลและกิจการที)เกี)ยวข้

องกนั 

- - (69.55) 

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัXนแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั - - 5.94 

เงินสดรับจากดอกเบีXย 0.10 0.48 0.09 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมลงทุน (37.39) (11.80) (66.11) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดจ่ายดอกเบีXย (103.11) (195.10) (163.86) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัXนจากสถาบนัการเงิน (518.31) (614.61) 5.62 

เงินกูย้มืระยะสัXนจากกิจการที)เกี)ยวขอ้ง 10.00 (10.00) - 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 200.00 862.30 - 

เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู ้ - (540.00) (500.00) 

หนีX สินตามสญัญาเช่าการเงิน (ลดลง) - - (0.52) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,938.68 1,232.07 668.23 

เงินสดจ่ายชาํระจากเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (730.16) (1,018.07) (1,494.70) 

รับเงินสดการเพิ)มทุน - 219.18 - 

จ่ายเงินปันผล (43.20) (4.98) (8.48) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 753.91 (69.22) (1,493.71) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ)มขึXน(ลดลง)สุทธิ 0.47 66.30 (60.88) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 18.10 18.56 84.86 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิXนปี 18.56 84.86 23.98 

 

 

 

 

 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญ

                                                                                                                                                                  บริษทั ริชี) เพลซ 2002 จาํกดั  (มหาชน) 
 

ส่วนที) 3 หนา้ที) 88 

 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิที'สําคญั 

รายการ 

 
หน่วย 

สําหรับปีสิLนสุดวนัที'   

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  

  อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.51 1.85 1.87 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.01 0.03 0.17 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.27) 0.05 0.55 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีXการคา้ เท่า N/A N/A N/A 

  ระยะเวลาเกบ็หนีX เฉลี)ย วนั N/A N/A N/A 

  อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 0.08 0.17 0.35 

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี)ย วนั 4549 2196 1050 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีX  เท่า 2.24 1.85 3.93 

  ระยะเวลาชาํระหนีX  วนั 163 197 93 

  Cash cycle วนั 4386 1998 957 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

  อตัรากาํไรขัXนตน้ % 35.10 33.41 34.16 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 4.48 14.55 20.50 

  อตัรากาํไรสุทธิ % 1.63 10.02 16.65 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 0.60 7.85 21.93 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency  Ratio) 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 0.8 3.51 10.33 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 20.55 91.55 804.50 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.11 0.23 0.48 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

  อตัราหนีX สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.66 2.25 1.22 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีXย เท่า 1.65 5.22 43.08 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า 0.02 0.09 0.30 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล % 466.02 3.58 1.86 

ขอ้มูลต่อหุน้ 

   มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ 	 บาท 1.94 1.91 2.21 

   กาํไรสุทธิต่อหุน้  บาท 0.01 0.14 0.43 

ข้อมูลที'คาํนวณโดยวธีิ Fully Diluted  

   มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ 	 บาท - 1.45 1.70 

   กาํไรสุทธิต่อหุน้	 บาท - 0.10 0.33 
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14 การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

 14.  การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 	 บริษัท	ริช่ีเพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัท)	ด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย	โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ

โครงกำรในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพและท�ำเลใกล้แหล่งชุมชนเป็นหลัก	โดยเฉพำะคอนโดมิเนียมตำมแนวรถไฟฟ้ำและพ้ืนที่ย่ำนชุมชุน	รำย

ได้หลักทั้งหมดของบริษัทเป็นรำยได้จำกกำรขำย	บ้ำนพร้อมที่ดิน	อำคำรชุดที่พักอำศัย	ทั้งแนวรำบและในแนวสูง	 	 (คอนโดมิเนียม)	

ที่ผ่ำนมำบริษัทมีโครงกำรที่พัฒนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	5	โครงกำร	ประกอบด้วย	1)โครงกำรเลอริช-สำธุประดิษฐ์		2)โครงกำรริชพำร์

ค-บำงซ่อน	3)โครงกำรริชพำร์ค-เตำปูน	4)โครงกำรริชพำร์ค-เจ้ำพระยำ	5)โครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสิน	นอกจำกนี้ยังมีโครงกำร

ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีกจ�ำนวน	 7	 โครงกำร	 คือ	 1)โครงกำรริชพำร์ค-ทริปเปิ้ล	 สเตช่ัน	 2)โครงกำรเดอะริช-นำนำ	 3)โครงกำร

เดอะริช	บิชโฮม-สุขุมวิท	4)โครงกำรเดอะริชวิลล์-รำชพฤกษ์	5)โครงกำรดิเอท	คอลเลคช่ัน	6)โครงกำรเดอะริช	อเวนิว	7)โครงกำร

ริชพำร์ค-เทอร์มินอล	

	 	 ตั้งแต่ปี	2554	เป็นต้นมำ	บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซ้ือหลังจำกที่ได้รับช�ำระเงิน

จำกผู้ซ้ือครบถ้วนแล้วและจะบันทึกต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซ้ือแล้ว	ส�ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง	ต้นทุนกำรก่อสร้ำงรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้องนั้น	บริษัทจะบันทึกในสินทรัพย์ในรำยกำรต้นทุนกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย	จนเมื่อโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและมีกำรโอนกรรมสิทธิ์แล้ว	บริษัทจึงจะรับรู้รำยได้ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นกำร

วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท		-	รำยได้	รำยได้ของบริษัท	ประกอบด้วย	รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์	ดอกเบ้ียรับ	และ

รำยได้อื่น	โดยมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เป็นรำยได้หลัก	สัดส่วนรำยได้ประเภทต่ำง	ๆ	สำมำรถจ�ำแนกได้ดังนี้

ตำรำงที่	14.1		โครงสร้ำงรำยได้

 

งบการเงินตรวจสอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 

(ตรวจสอบ)

2560 

(ตรวจสอบ)

2561 

(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์

553.18 97.35 1,314.41 99.04 2,680.99 98.98

รำยได้อื่น 15.06 2.65 12.72 0.96 27.66 1.02

รวมรำยได้ 568.24 100.00 1,327.13 100.00 2,708.65 100.00

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

	 	 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทในงวดปี		2559	–	2561	เท่ำกับ		553.18		ล้ำนบำท	,	1,314.41		ล้ำนบำท	

และ		2,680.99	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	97.35	,	ร้อยละ	99.04		และร้อยละ	98.98	ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ

	 	 ปี	2560	บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	1,314.41		ล้ำนบำท		เพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	เท่ำกับ	761.23		หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ		137.61		ซ่ึงเป็นผลมำจำกโครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสิน	สร้ำงเสร็จโอนกรรมสิทธิ์และสำมำรถรับรู้ได้ ในปี	2560

	 	 ปี	2561	บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	2,680.99		ล้ำนบำท		เพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	เท่ำกับ	1,366.58		หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ		103.97		ซ่ึงเป็นผลมำจำกโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	สร้ำงเสร็จโอนกรรมสิทธ์ิและสำมำรถรับรู้ได้ ในปี	2561
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ตำรำง	14.2			รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์แยกตำมโครงกำร

โครงการ

งบการเงิน (ตรวจสอบ)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท)

สัดส่วน

(ร้อยละ)

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

อำคำรชุดพักอำศัย

-	เลอริช	พระรำม3 6.20 1.09 125.74 9.47 30.10 1.11

-	เดอะริช	สำทร-ตำกสิน - - 751.27 56.61 230.31 8.51

-	ริชพำร์ค@บำงซ่อนสเตช่ัน 72.24 12.71 33.42 2.52 - -

-		ริชพำร์ค	@	เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 90.53 15.93 45.84 3.45 150.93 5.57

-		ริชพำร์ค	@	เจ้ำพระยำ 293.17 51.60 300.29 22.63 348.01 12.85

-		ริชพำร์ค	@	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน - - - - 1,904.45 70.31

ทำวน์เฮ้ำส์  

เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105 35.85 6.31 22.70 1.71 11.19 0.41

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 55.19 9.71 35.15 2.65 6.00 0.22

รวมรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 553.18 97.35 1,314.41 99.04 2,680.99 98.98

รำยได้อ่ืนๆ 15.06 2.65 12.72 0.96 27.66 1.02

รำยได้รวม 568.24 100.00 1,327.13 100.00 2,708.65 100.00

หมำยเหตุ	:		รำยได้อื่นๆ	ได้แก่	รำยได้จำกกำรผิดสัญญำ,กำรเปลี่ยนสัญญำโอนสิทธิ	รำยได้ค่ำเช่ำ	และอื่นๆ

 รายได้อ่ืน

	 	 รำยได้อื่น	ประกอบด้วย	รำยได้ค่ำติดตั้งมิเตอร์น�้ำ-ไฟ	รำยได้จำกำรผิดสัญญำ	กำรเปลี่ยนสัญญำโอนสิทธิ์	รำยได้ค่ำเช่ำ		และ

อื่น	 ๆ	 โดยรำยได้จำกกำรผิดสัญญำคือ	 เงินจอง	 เงินท�ำสัญญำ	และเงินดำวน์ที่ลูกค้ำช�ำระมำแล้วและรับรู้เป็นรำยได้เน่ืองจำกมีกำร

ผิดสัญญำในภำยหลังหรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำจนเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญำ	 หรือเมื่อลูกค้ำไม่รับโอนกรรมสิทธ์ิภำยในระยะเวลำ

ที่ก�ำหนดและไม่มีกำรโต้แย้งใด	ๆ	จำกลูกค้ำ	ในปี	2559	–	2561	บริษัทมีรำยได้อื่นเท่ำกับ	15.06	ล้ำนบำท	,		12.72	ล้ำนบำท	และ	

27.66		ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	2.65	,	ร้อยละ	0.96	และร้อยละ	1.02	ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ

	 	 ปี	2561	บริษัทมีรำยได้อื่นเท่ำกับ	27.66		ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	เท่ำกับ	14.94	ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ	117.45	เป็น

ผลมำจำกรำยได้จำกกำรยึดเงินจองเพิ่มข้ึน	

ตำรำง	14.3			รำยได้อื่น	

ล�ำดับ รำยกำร

2559 2560 2561

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

1 รำยได้ค่ำติดตั้งมิเตอร์น�้ำ	-	ไฟ 0.26 1.72 0.58 4.56 1.26 4.55

2 รำยได้ค่ำเปลี่ยนสัญญำ 0.64 4.25 0.66 5.19 1.70 6.15

3 รำยได้จำกกำรผิดสัญญำ 8.07 53.58 6.25 49.13 9.61 34.74

4 ส่วนต่ำงผลตอบแทนห้องชุด	

(ห้องเช่ำ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ดอกเบี้ยรับ 0.08 0.50 0.53 4.17 1.43 5.17

6 อื่น	ๆ 6.01 39.95 4.70 36.95 13.66 49.39

รวมท้ังหมด 15.06 100.00 12.72 100.00 27.66 100.00

 รายได้รวม

	 	 บริษัทมีรำยได้รวมในปี		2559	-		2561	เท่ำกับ		568.24		ล้ำนบำท	,	1,327.13	ล้ำนบำท	และ	2,708.65	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ			

	 	 ปี	2559	บริษัทมีรำยได้รวมเพ่ิมข้ึนข้ึนจำกปี	2558	เท่ำกับ		54.32		ล้ำนบำท		หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ		10.57		

เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวน	45.70	ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	9.01	เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน

	 	 ปี	2560	บริษัทมีรำยได้รวมเพ่ิมข้ึนข้ึนจำกปี	2559	เท่ำกับ		758.89		ล้ำนบำท		หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ		133.55		

เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวน	761.23	ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	137.61	เมื่อเทียบ

กับปีก่อน

	 	 ปี	2561	บริษัทมีรำยได้รวมเพิ่มข้ึนข้ึนจำกปี	2560	เท่ำกับ		1,381.52		ล้ำนบำท		หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ		104.10		

เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวน	1,366.58	ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	103.97	 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน

 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

	 	 ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์คือ	 ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรที่รับรู้เป็นต้นทุนในงบก�ำไร

ขำดทุนเมื่อมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์	ประกอบด้วย	ต้นทุนขำย	เงินเดือนและสวัสดิกำรฝ่ำยก่อสร้ำง									ค่ำ

สำธำรณูปโภค	และอื่นๆ		

	 	 ในปี	2559	–2561	บริษัทมีต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	359.04	ล้ำนบำท	,	871.00	ล้ำนบำท	และ		1,765.11	ล้ำน

บำทตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำส่วนต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ต่อรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ร้อยละ	64.91	,	ร้อยละ	66.27	และ	

ร้อยละ	65.84	ตำมล�ำดับ	สำเหตุมำจำกต้นทุนโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	ซ่ึงโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2561	มำก	อีกทั้งต้นทุนวัสดุ

ก่อสร้ำง	และค่ำแรงงำนช่ำงฝีมือปรับตัวสูงข้ึนด้วย

	 	 ปี	2559	บริษัทมีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำกปี		2558		เท่ำกับ		21.57	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ		6.39		ซ่ึงเป็นผล

มำจำกต้นทุนโครงกำรริชพำร์ค-เจ้ำพระยำ	 ซ่ึงโอนกรรมสิทธิ์ในปี	 2559	มำก	อีกทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้ำงและค่ำแรงงำนช่ำงฝีมือปรับ

ตัวสูงข้ึนด้วย

	 	 ปี	2560	บริษัทมีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำกปี		2559		เท่ำกับ		511.96	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ		142.59		ซ่ึง

เป็นผลมำจำกต้นทุนโครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสิน	ซ่ึงโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2560	มำก	อีกทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง	และค่ำแรงงำนช่ำง

ฝีมือปรับตัวสูงข้ึนด้วย



รายงานประจ�าปี 2561128

	 	 ปี	2561	บริษัทมีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำกปี		2560		เท่ำกับ		894.11	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ		102.65		ซ่ึง

เป็นผลมำจำกต้นทุนโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	ซ่ึงโอนกรรมสิทธ์ิในปี	2561	มำก	อีกทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง	และค่ำแรงงำน

ช่ำงฝีมือปรับตัวสูงข้ึนด้วย

	 ตำรำง	14.4		ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

ต้นทุนกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

ต้นทุนขำย 354.95 98.86 864.91 99.30 1,746.71 98.96

เงินเดือนและสวัสดิกำร	 

ฝ่ำยก่อสร้ำง

2.15 0.60 2.64 0.30 15.22 0.86

ค่ำสำธำรณูปโภค 0.45 0.13 0.50 0.06 0.34 0.02

อื่นๆ 1.49 0.41 2.95 0.34 2.84 0.16

รวมต้นทุนกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์

359.04 100.00 871.00 100.00 1,765.11 100.00

อัตรำส่วนร้อยละต้นทุนกำร

ขำยอสังหำริมทรัพย์ต่อรำยได้

จำกกำรขำย

64.91 66.27 65.84

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัท	ประกอบด้วย	 เงินเดือนพนักงำนขำย	 	ค่ำนำยหน้ำ	ค่ำบริหำรโครงกำร	ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง

เสริมกำรขำย		ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ		ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิทธ์ิ	ค่ำใช้จ่ำยพื้นที่ส่วนกลำง	และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนขำยอื่น		

ซ่ึงค่ำนำยหน้ำ	 คือค่ำคอมมิชช่ันที่บริษัทจ่ำยให้แก่พนักงำนขำยและพนักงำนอื่นในบริษัทตำมยอดขำยของบริษัท	 โดยค่ำนำยหน้ำจะ

จ่ำยเป็นรำยไตรมำส	 ค่ำบริหำรโครงกำรคือ	 ค่ำจ้ำงขำยโครงกำรต่ำงๆ	 ของบริษัทที่จ่ำยให้แก่บริษัทที่รับจ้ำงขำยโครงกำร	 และค่ำใช้

จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย	ประกอบด้วย		ค่ำโฆษณำ	และค่ำกิจกรรมในกำรจัดแสดงสินค้ำ	ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยพ้ืนที่ส่วนกลำง	คือ	ค่ำ

ใช้จ่ำยที่บริษัทต้องจ่ำยช�ำระค่ำพ้ืนที่ส่วนกลำงส�ำหรับห้องส่วนท่ียังขำยไม่หมดให้กับนิติบุคคลของอำคำรชุดดังกล่ำว	ส่วนค่ำใช้จ่ำยใน

กำรด�ำเนินงำนขำยอื่น	ได้แก่	ค่ำภำษีป้ำย	และค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน	วัสดุส้ินเปลือง		เป็นต้น

	 	 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส�ำหรับงวดปี	2559	–2561	มีจ�ำนวน	129.04		ล้ำนบำท	,	200.41	ล้ำนบำท	และ	277.42		ล้ำน

บำทคิดเป็นอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์	ร้อยละ	23.33	ร้อยละ	15.25		และร้อยละ	10.35	

ตำมล�ำดับ

	 	 ปี	2559	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกปี	2558	จ�ำนวน	56.34		ล้ำนบำท		หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ		77.50ปัจจัย

หลักมำจำกบริษัทเปิดโครงกำรใหม่เพิ่มข้ึน	จึงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกิดข้ึน		โดยมีค่ำโฆษณำและค่ำจัดท�ำ	Branding	เพ่ิมข้ึน	14		ล้ำนบำท	

,	ค่ำบริหำรกำรขำยเพิ่มข้ึน		16		ล้ำนบำท

	 	 ปี	2560	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	71.37		ล้ำนบำท		หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ		55.31ปัจจัย

หลักมำจำกบริษัทมีกำรโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมข้ึน	จึงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกิดข้ึน		โดยมีค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ	เพ่ิมข้ึน	28.07		ล้ำนบำท	,	ค่ำภำษี

และธรรมเนียมกำรค้ำเพ่ิมข้ึน		9.01		ล้ำนบำท

	 	 ปี	2561	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	จ�ำนวน		77.01		ล้ำนบำท		หรือคิดเป็นอัตรำเพ่ิมข้ึนร้อยละ	38.43					

ปัจจัยหลักมำจำกบริษัทมีกำรโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมข้ึน	จึงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกิดข้ึน		โดยมีค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะเพ่ิมข้ึน	44.47		ล้ำนบำท	,	

ค่ำโฆษณำและค่ำจัดงำนแสดงเพิ่มข้ึน		36.33		ล้ำนบำท

	 ตำรำง	14.5		ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

เงินเดือนและสวัสดิกำร

พนักงำนขำย

10.41 8.06 17.49 8.73 10.34 3.74

ค่ำสำธำรณูปโภคกำรขำย 1.47 1.14 1.75 0.87 1.37 0.49

ค่ำภำษีและธรรมเนียมกำรค้ำ	

(ขำย)

3.08 2.39 12.09 6.03 24.83 8.95

ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ 17.93 13.90 46.00 22.96 90.47 32.61

ค่ำคอมมิชช่ัน 3.33 2.58 5.56 2.77 4.75 1.71

ค่ำส่งเสริมกำรขำยและ	Sale	

Promotion

3.27 2.54 6.84 3.41 8.68 3.13

ค่ำบริหำรกำรขำย 16.15 12.52 55.30 27.59 44.78 16.14

ค่ำโฆษณำและค่ำจัดงำนแสดง 51.09 39.59 23.68 11.82 60.01 21.63

ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงและ

ส�ำนักงำน

1.14 0.88 1.15 0.57 1.43 0.51

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 21.17 16.40 30.55 15.25 30.76 11.09

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 129.04 100.00 200.41 100.00 277.42 100.00

อัตรำส่วนร้อยละค่ำใช้จ่ำยใน

กำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย

23.33 15.25 10.35

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัท		ได้แก่	เงินเดือนพนักงำน		สวัสดิกำรและผลประโยชน์พนักงำนอื่น		ค่ำสำธำรณูปโภคค่ำ

บริกำรต่ำงๆ		และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ

	 ตำรำง		14.6		ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

เงินเดือน	สวัสดิกำรและผล

ประโยชน์พนักงำน

27.60 68.41 35.96 69.43 65.41 73.69

ค่ำสำธำรณูปโภค 0.75 1.86 0.76 1.47 0.89 1.00

ค่ำบริกำร	เช่น	ค่ำสอบบัญชี 2.76 6.84 2.20 4.25 2.25 2.53

ค่ำเบี้ยประชุม 0.83 2.06 0.84 1.62 0.81 0.91

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่นๆ 8.40 20.83 12.03 23.23 19.41 21.87

รวม	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 40.34 100.00 51.79 100.00 88.77 100.00

อตัรำส่วนร้อยละค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรต่อรำยได้จำกกำรขำย

7.29 3.94 3.31



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 131รายงานประจ�าปี 2561130

	 	 ในปี	2559	–2561	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ	40.34	ล้ำนบำท	,	51.79	ล้ำนบำท	และ	88.77	ล้ำนบำท	คิดเป็น

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์	ร้อยละ	7.29	ร้อยละ	3.94		และร้อยละ	3.31	ตำมล�ำดับ

	 	 ในปี	2559		บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยบริหำรลดลงจำกปี	2558	เท่ำกับ	11.00	ล้ำนบำท	เท่ำกับร้อยละ	21.43	เนื่องจำกโบนัสและ

ผลตอบแทนพนักงำนลดลงตำมสัดส่วน

	 	 ในปี	2560		บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยบริหำรเพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	เท่ำกับ	11.45	ล้ำนบำท	เท่ำกับร้อยละ	28.38	เนื่องจำกเงินเดือน	

สวัสดิกำรและผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมข้ึนตำมสัดส่วน

	 	 ในปี	2561		บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยบริหำรเพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	เท่ำกับ	36.98	ล้ำนบำท	เท่ำกับร้อยละ	71.40	เนื่องจำกเงินเดือน	

สวัสดิกำรและผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมข้ึนตำมสัดส่วน

 ก�าไรข้ันต้น และอัตราก�าไรข้ันต้น

	 	 บริษัทมีก�ำไรข้ันต้น	ในปี	2559	–2561			เท่ำกับ	194.14		ล้ำนบำท	443.41	ล้ำนบำท	และ	915.88		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้น	ร้อย	35.10	,	33.73	และ	34.16	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้อัตรำก�ำไรข้ันต้นที่เพ่ิมข้ึน		เนื่องมำจำกต้นทุนพัฒนำ

โครงกำรต่อหน่วยที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน	 โดยต้นทุนพัฒนำโครงกำรที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรที่เพิ่มข้ึนจำกกำรก่อสร้ำง	 เช่น	

ค่ำแรงช่ำงฝีมือ	ต้นวัสดุก่อสร้ำง	ประกอบกับ	กำรแข่งขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	ท�ำให้มีกำรแข่งขันรำคำขำยเพ่ือจูงใจ

ผู้บริโภค

 ก�าไรสุทธิ และอัตราก�าไรสุทธิ

	 	 บริษัทมีก�ำไรสุทธิในปี	2559	-	2561	เท่ำกับ	9.26	ล้ำนบำท		132.92	ล้ำนบำท	และ	451.03		ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	หรือคิด

เป็นอัตรำก�ำไรสุทธิ	เท่ำกับ	ร้อยละ	1.63	ร้อยละ	10.02	และร้อยละ	16.65		เปรียบเทียบจำกรำยได้รวมตำมล�ำดับ

	 	 ปี	2559	ก�ำไรสุทธิเท่ำกับ	9.25		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.63		ของรำยได้รวม	โดยมีก�ำไรสุทธิลดลงจำกปี	2558		เน่ืองจำก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ	77.50	ปัจจัยหลักมำจำกบริษัทเปิดโครงกำรใหม่เพิ่มข้ึน	จึงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกิดข้ึน		โดย

มีค่ำโฆษณำและค่ำจัดท�ำ	Branding	เพ่ิมข้ึน	14		ล้ำนบำท	,	ค่ำบริหำรกำรขำยเพ่ิมข้ึน		16		ล้ำนบำท

	 	 ปี	2560	ก�ำไรสุทธิเท่ำกับ	132.92		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	10.02	ของรำยได้รวม	โดยมีก�ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจำกปี	2559		ซ่ึง

เป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสิน	และโครงกำร	ริชพำร์ค-เจ้ำพระยำ	เป็นโครงกำรที่มีสัดส่วนกำรรับรู้

รำยได้ภำยในปี	2560	ค่อนข้ำงสูงหรือคิดเป็นร้อยละ	57.16	,ร้อยละ	22.85	ตำมล�ำดับของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมด	

และกำรบริหำรค่ำต้นทุนทำงกำรเงินได้ดีข้ึนจำกกำรลดต้นทุนทำงกำรเงิน

	 	 ปี	2561	ก�ำไรสุทธิเท่ำกับ	451.03		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	16.65	ของรำยได้รวม	โดยมีก�ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	ซ่ึง

เป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	เป็นโครงกำรที่มีสัดส่วนกำรรับรู้รำยได้ภำยในปี	2561	ค่อนข้ำง

สูงหรือคิดเป็นร้อยละ	71.04	ของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมด	

 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ ้น

	 	 ปี	2559	–2561		บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	ร้อยละ	0.61	,	7.12	และ	19.52	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรับปี	2559		

อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจำกบริษัทมีผลก�ำไรท่ีลดลง	 ส�ำหรับปี	 2560	 	 อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน

เนื่องจำกบริษัทมีผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น	ส�ำหรับปี	2561		อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น

 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท 

 สินทรัพย์

	 	 สินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่	คือ	สินทรัพย์หมุนเวียน	โดยเฉพำะรำยกำรต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีอัตรำ

เฉลี่ยร้อยละ	90	ของสินทรัพย์ทั้งหมด	ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์	ประกอบด้วย	1.	ที่ดิน	2.	กำรพัฒนำโครงกำรซ่ึง

ทั้ง	2	รำยกำรนี้	เป็นรำยกำรสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำสูงหรือประมำณร้อยละ	90	ของต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย	์			

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	-	2561	บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ	5,570.31		ล้ำนบำท		6,062.54	ล้ำนบำท	และ	5,119.47	

ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ		26.84	ร้อยละ	8.84	และลดลงร้อยละ	15.56	ตำมล�ำดับ	บริษัทมีสินทรัพย์รวมที่เพ่ิม

ข้ึนโดยตลอดตำมกำรเปิดโครงกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	5,570.31	ล้ำนบำทเพ่ิมข้ึนจำกปี	2558	จ�ำนวน	1,178.78	ล้ำนบำทหรือ

เพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	26.84	เป็นผลมำจำกต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยเพ่ิมข้ึนตำมกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของกิจกำร

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	6,062.54	ล้ำนบำทเพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	จ�ำนวน	492.23	ล้ำนบำทหรือเพ่ิม

ข้ึนในอัตรำร้อยละ	8.84	เป็นผลมำจำกต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยเพ่ิมข้ึนตำมกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของกิจกำร

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	5,119.47	ล้ำนบำทลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	943.07	ล้ำนบำทหรือลด

ลงในอัตรำร้อยละ	15.56	เป็นผลมำจำกต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยลดลงบริษัทไม่มีสินทรัพย์รำยกำรลูกหนี้	 เนื่องจำก

บริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด	

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 	 ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เกิดข้ึนก่อนกำรโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรำยกำรต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในงบ

แสดงฐำนะของบริษัท		และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซ้ือ	โดยต้นทุน

กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	ประกอบด้วย		ต้นทุนที่ดิน		ค่ำก่อสร้ำง			ค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกับกำรพัฒนำโครงกำรซ่ึงรวมทั้งดอกเบี้ยเงิน

กู้ยืมที่เก่ียวข้อง			โดยจะตัดจ่ำยเป็นต้นทุนขำยตำมอัตรำส่วนรำยได้ของแต่ละโครงกำร

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	-	2561	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	4,865.67	ล้ำนบำท	,	5,613.96	ล้ำน

บำท	และ	4,543.88	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	87.35	,	ร้อยละ	92.60	และ	ร้อยละ	88.76	ของสินทรัพย์รวมของบริษัท	ตำมล�ำดับ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	4,865.67	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2558	จ�ำนวน	782.21	

ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	19.16	เป็นผลมำจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำกผู้ขำยเพ่ือน�ำมำพัฒนำโครงกำรใหม่	คือ		ริช

พำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	และโครงกำรเดอะริช	นำนำ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	5,613.96	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	จ�ำนวน	748.29	

ล้ำนบำทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	15.38	เป็นผลมำจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำกผู้ขำยเพ่ือน�ำมำพัฒนำโครงกำรใหม่	คือ		ริช

พำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	และโครงกำรเดอะริช	นำนำ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	4,543.88	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	1,070.08	

ล้ำนบำทหรือลดลงในอัตรำร้อยละ	19.06	เป็นผลมำจำกตำรำง	14.7	ดังนี้



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 133รายงานประจ�าปี 2561132

ตำรำง		14.7	ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แยกตำมโครงกำร

โครงกำร

ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

เลอริช	พระรำม3 122.83 2.52 21.30 0.38 2.08 0.04

ริชพำร์ค@บำงซ่อนสเตช่ัน 21.68 0.45 - - - -

ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 257.74 5.30 231.50 4.12 154.76 3.41

ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 667.87 13.73 433.03 7.71 172.90 3.80																																																																																																																																															

ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน 732.00 15.04 1,954.86 34.82 652.41 14.36

เดอะริช	สำธร	ตำกสิน 1,111.14 22.84 777.89 13.86 649.56 14.30

เดอะริช	นำนำ 1,082.40 22.25 1,132.13 20.17 1,316.50 28.97

เดอะริช	อเวนิว - - 226.96 4.04 196.61 4.33

ดิเอทคอลเลคช่ัน 91.62 1.88 95.77 1.71 161.24 3.55

ริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 197.45 4.06 184.78 3.29 177.43 3.90

เดอะริช	บิซโฮม	สุขุมวิท105 245.58 5.05 188.61 3.36 239.67 5.27

ริชพำร์คเทอมินอล 335.36 6.88 366.48 6.53 483.77 10.65

เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน - - 0.65 0.01 331.53 7.30

เดอะริช	เอกมัย - - - - 5.38 0.12

R7 - - - - 0.04 0.00

รวมต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 4,865.67 100.00 5,613.96 100.00 4,543.88 100.00

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

	 	 บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงให้แก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพ่ือใช้ ในกำรก่อสร้ำง	โดยจะจ่ำยเงินให้ผู้ก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำร

ก่อนด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559,	2560,	2561	บริษัทจ่ำยเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงเท่ำกับ		125.53	ล้ำนบำท		

25.83	ล้ำนบำท		48.23		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	2.25	,	ร้อยละ	0.43	และร้อยละ	0.94	ของสินทรัพย์รวม		ตำมล�ำดับ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	125.53	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2558	จ�ำนวน	31.25	ล้ำน

บำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	33.16	เนื่องจำกมีโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	ก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนในปี	2559	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	25.83	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2559	จ�ำนวน	99.70	ล้ำนบำท

หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	 79.42	 เนื่องจำกมีกำรหักคืนเงินค่ำก่อสร้ำงจ่ำยล่วงหน้ำจำกกำรเบิกงวดงำนตำมสัญญำโครงกำรเดอะริช

สำทร-ตำกสิน	และโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	48.23	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	จ�ำนวน	22.40	ล้ำนบำท

หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	86.72	เน่ืองจำกมีโครงกำรเดอะริชพระรำมเก้ำ-ศรีนครินทร์@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน,โครงกำรเดอะริช@นำนำ,โครง

กำรริชพำร์คเทอร์มินอล@หลักสี่	และโครงกำรดิเอท@วิสุทธิกษัตริย์	ก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึนในปี	2561

 เงินมัดจ�าค่าที่ดิน

	 	 บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดินเพ่ือซ้ือที่ดินให้แก่เจ้ำของที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ดินในกำรด�ำเนินโครงกำรของบริษัท	 โดยที่ผ่ำนมำ	ณ	

วันที่	31	ธันวำคม		2561	บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดินเป็นจ�ำนวน	188.88	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	3.69	ของสินทรัพย์รวม			

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2559		บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดินส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรใหม่ของบริษัทซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป	จ�ำนวน	35.64	ล้ำนบำท

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2560		บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดินส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรใหม่ของบริษัทซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป	จ�ำนวน	40.00	ล้ำนบำท

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2561		บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดินส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรใหม่ของบริษัทซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ

โครงกำรที่จะด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป	จ�ำนวน	188.88	ล้ำนบำท

 อุปกรณ์

	 	 อุปกรณ์		ได้แก่	อุปกรณ์ส�ำนักงำน	เคร่ืองตกแต่งส�ำนักงำน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยำนพำหนะ	เป็นต้น	แสดงด้วยรำคำทุน

หักค่ำเส่ือมรำคำสะสม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	,	2560	และ2561	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	40.89	ล้ำนบำท	,	37.16	ล้ำนบำท	

และ	21.62		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2559	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	40.89	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2558	จ�ำนวน	31.42	ล้ำนบำทหรือ

คิดเป็นอัตรำร้อยละ	331.68		เนื่องจำกมีส�ำนักงำนขำยสร้ำงเสร็จในปี	2559

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2560	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	37.16	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2559	จ�ำนวน	3.73	ล้ำนบำทหรือคิด

เป็นอัตรำร้อยละ	9.12		เนื่องจำกกำรตัดบัญชีค่ำเส่ือมรำคำตำมวิธีปกติ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2561	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	21.62	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	15.54	ล้ำนบำทหรือ

คิดเป็นอัตรำร้อยละ	41.82		เน่ืองจำกกำรตัดบัญชีค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีปกติ

 

 หนี้สิน 

	 	 หนี้สินรวมของบริษัทส่วนใหญ่เป็น	 1)	 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	 (ทั้งหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน)	 และ	 2)	 เงินกู้ยืมจำก

บุคคลอื่น	ทั้งน้ีในบำงปีบริษัทจะมีอัตรำส่วนของหนี้สินหมุนเวียนต่อหน้ีสินรวม	จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ	แต่ก็ไม่ส่งผลกระ

ทบกำรบริหำรหนี้สินของบริษัทแต่อย่ำงใด	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทจะบริหำรหนี้สินให้เป็นไปตำมสัญญำกำรกู้ยืมเงิน	เพ่ือประสิทธิภำพใน

กำรบริหำรกระแสเงินสดของกิจกำร		

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2559	,	2560	และ	2561	บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ		4,049.95	ล้ำนบำท	,		4,195.06	ล้ำนบำท	และ	

2,809.45		ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำเพ่ิมข้ึน	จำกปี	เป็นอัตรำเพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	ร้อยละ	3.58			และลดลงจำกปี	2560		ร้อยละ		33.03

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559		บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ	4,049.95	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2558	จ�ำนวน	1,211.99	ล้ำนบำท

หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	 42.71	 เน่ืองจำกบริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมข้ึน	 1,208.53	ล้ำนบำท	 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ

เพ่ิมข้ึน		167.11		เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำนเพ่ิมข้ึน		25.80		ล้ำนบำท

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560		บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ	4,195.06	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	จ�ำนวน	145.11	ล้ำนบำท

หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	3.58	เนื่องจำกบริษัทมีเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561		บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ	2,809.45	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	1,385.61	ล้ำนบำท

หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	33.03	เนื่องจำกบริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินลดลง



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 135รายงานประจ�าปี 2561134

 เจ้าหนี้การค้า

	 	 เจ้ำหนี้กำรค้ำหลักของบริษัทคือ		เจ้ำหนี้ผู้รับเหมำก่อสร้ำง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2559	,	2560	และ	2561	เจ้ำหนี้กำร

ค้ำของบริษัทเท่ำกับ	219.13	ล้ำนบำท	173.80	ล้ำนบำท	และ	163.82	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	3.93	ร้อยละ	2.87	และ	3.20	ของ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ตำมล�ำดับ

	 	 ณ	 วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำเพ่ิมข้ึนจำกปี	2558		จ�ำนวน	117.42	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	

115.45	โดยเจ้ำหนี้ที่เพ่ิมข้ึนเป็นเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	และเดอะริช@สำทร-ตำกสิน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำกปี	2559		จ�ำนวน	45.33	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	20.69	

ซ่ึงลดลงเนื่องจำกโครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสิน	ก่อสร้ำงเสร็จในปี	2560

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำกปี	2560		จ�ำนวน	9.98	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	5.74	

ซ่ึงลดลงเนื่องจำกโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	ก่อสร้ำงเสร็จในปี	2561

                                                                                                                                   
เงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 เงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัท	คือ	 เงินที่กู้ยืมกับสถำบันกำรเงินเพ่ือใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรของบริษัท	และหุ้นกู้ที่มีอำยุเกิน	

1	ปี	ข้ึนไป

	 ตำรำง	14.8	เงินกู้ยืมระยะยำว

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ครบก�ำหนด

ช�ำระภำยใน	1	ปี

- - - - - -

เงินกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ 1,719.93 100.00 1,753.93 100.00 897.46 100.00

รวม 1,719.93 100.00 1,753.93 100.00 897.46 100.00

 

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวเท่ำกับ	1,719.93		ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี	2558	จ�ำนวน	1,208.52	ล้ำน

บำทหรือเพิม่ข้ึนในอตัรำร้อยละ	236.31	โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิทีน่�ำมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ทีเ่พ่ิมข้ึน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวเท่ำกับ	1,753.93		ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	34.00	ล้ำนบำท

หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	1.98	โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินที่น�ำมำใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ที่เพิ่มขึ้น

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวเท่ำกับ	897.46		ล้ำนบำทลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	856.47	ล้ำนบำท

หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	48.83	

 เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

	 เงินกู้ยืมที่บริษัทกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้อง	โดยบริษัทมีสถำนะเป็นลูกหนี้และบริษัทมีกำรจ่ำยดอกเบี้ยที่แตกต่ำงกันไป	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2559	บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง	จ�ำนวน	10.00	ล้ำนบำท	ในอัตรำดอกเบี้ยร้อย

ละ	4.30	ต่อปี	เป็นกำรกู้ยืมเพ่ือใช้ ในกำรด�ำเนินงำนปกติ		ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อวันที่	10	กุมภำพันธ์	2560

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2560	บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2561	บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – บุคคลทั่วไป

	 	 เงินที่บริษัทได้รับจำกผู้ซ้ือก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์	 เช่น	 เงินจอง	และเงินท�ำสัญญำ	 จะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	

และถูกตัดเป็นรำยได้เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซ้ือ		ทั้งน้ี	เงินจอง		และเงินท�ำสัญญำคิดเป็นร้อยละ	5-10	ของรำคำขำยซ่ึงข้ึนอยู่

กับนโยบำยในแต่ละโครงกำร			

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	–	บุคคลทั่วไปเท่ำกับ	229.40	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2558	

จ�ำนวน	167.11	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	268.00		เหตุผลหลักมำจำกมีกำรรับเงินจอง	ท�ำสัญญำและช�ำระเงินดำวน์	เพ่ิม

ข้ึนจำกโครงกำรที่ยังไม่ได้ โอนกรรมสิทธิ์	ได้แก่โครงกำร		โครงกำรเดอะริช-สำทรตำกสิน,ริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน,เดอะริช@นำนำ

ซ่ึงจะเร่ิมโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2560,2561,2562		ตำมล�ำดับ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	–	บุคคลทั่วไปเท่ำกับ	473.26	ล้ำนบำท	เพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	

จ�ำนวน	243.86	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	106.30		เหตุผลหลักมำจำกมีกำรรับเงินจอง	ท�ำสัญญำและช�ำระเงินดำวน์	เพ่ิม

ข้ึนจำกโครงกำรที่ยังไม่ได้ โอนกรรมสิทธิ์	ได้แก่โครงกำร		โครงกำรเดอะริช-สำทรตำกสิน,ริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน,เดอะริช@นำนำ

ซ่ึงจะเร่ิมโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2560,2561,2563		ตำมล�ำดับ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	–	บุคคลทั่วไปเท่ำกับ	444.34	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	

จ�ำนวน	28.92	ล้ำนบำท	หรือลดลงในอัตรำร้อยละ	6.11		เหตุผลมำจำกมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ลสเตช่ัน

ในปี	2561

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2559	 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	 –	 บุคคลที่เก่ียวข้องเท่ำกับ	 5.03	 ล้ำนบำทเพิ่มข้ึนจำกป	ี

2558จ�ำนวน	4.06	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ	418.30	มำจำกโครงกำรเดอะริชสำทร-ตำกสินและเดอะริช@นำนำ,ริชพำร์

ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน

	 	 ณ			วันที่	31		ธันวำคม	2560	ไม่มีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ-บุคคลที่เก่ียวข้อง

	 	 ณ			วันที่	31		ธันวำคม	2561	ไม่มีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ-บุคคลที่เก่ียวข้อง
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ตำรำง	14.9	รำยละเอียดกำรช�ำระเงินของโครงกำรที่ด�ำเนินกำรอยู่			ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561

โครงกำร

มูลค่าท่ีขาย

แล้ว (1)

จ�านวนห้อง

ท่ีโอนแล้ว

มูลค่าท่ีโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

(2)

 มูลค่าที่ขายแล้วคงเหลือ 

(3)=(1)-(2)

เงินที่ถึงก�าหนดช�าระสะสม 

(4)=(5)+(6)

เงินที่ช�าระสะสม (5) เงินที่ค้างช�าระสะสม (6) คงเหลือจ�านวนที่ยังไม่ถึง

ก�าหนดช�าระ (6) = (3)-(4)

ล้ำนบำท ยูนิต ล้ำนบำท ร้อยละของ

มูลค่ำท่ีขำย

แล้ว

ล้ำนบำท ร้อยละของ

มูลค่ำที่ขำย

แล้ว

ล้ำนบำท ร้อยละของ

มูลค่ำที่ขำย

แล้ว

ล้ำนบำท ร้อยละของ

มูลค่ำที่ขำย

แล้ว

ล้ำนบำท ร้อยละของ

มูลค่ำที่ขำย

แล้ว

ล้ำนบำท ร้อยละของ

มูลค่ำที่ขำย

แล้ว

เลอริช	สำธุประดิษฐ์	–	LR1 992.03 421.00 992.03 100.00 - - - - - - - - - -

ดิเอท	คอลเลคช่ัน-LR4 79.04 - - - 79.04 100.00 56.34 71.28 5.59 7.07 50.75 64.21 22.70 28.72

ริชพำร์ค	เตำปูน	–	RK2 1,607.50 634.00 1,574.16 97.93 33.34 2.07 6.88 20.64 1.24 3.72 5.64 16.92 26.46 79.36

ริชพำร์ค	เจ้ำพระยำ	–	RK3 1,455.16 522.00 1,179.88 81.08 275.28 18.92 2.69 0.98 0.13 0.05 2.56 0.93 272.59 99.02

ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน-RK4 2,898.38 720.00 1,887.80 172.21 1,010.58 34.87 390.23 38.61 77.79 7.70 312.44 30.92 620.35 61.39

ริชพำร์ค	เทอมินอล-RK5 292.97 - - - 292.97 100.00 23.31 7.96 18.03 6.15 5.28 1.80 269.66 92.04

เดอะริช	สำธร	ตำกสิน	–R1 1,096.19 250.00 978.33 89.25 117.86 10.75 13.32 11.30 2.89 2.45 10.43 8.85 104.54 88.70

เดอะริช@นำนำ	–R2 1,254.75 - - - 1,254.75 100.00 284.21 22.65 222.09 17.70 62.12 4.95 970.54 77.35

เดอะริช	อเวนิว-R4	 89.76 - - - 89.76 100.00 14.67 16.34 13.00 14.48 1.67 1.86 75.09 83.66

เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์		ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	–	R5 608.57 - - - 608.57 100.00 18.86 3.10 15.86 2.61 3.00 0.49 589.71 96.90

เดอะริช	บิซ	โฮม	รำชพฤกษ์	–RV2 109.39 32.00 96.40 8.79 12.99 11.87 0.07 0.54 0.07 0.54 - - 12.92 99.46

เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท105-RV3 296.80 55.00 273.97 24.99 22.83 7.69 0.02 0.09 0.02 0.09 - - 22.81 99.91

รวม 10,780.54 2,634.00 6,982.57 3,797.97 810.60 356.71 453.89 2,987.37

หมำยเหตุ			LR4	,	RK5	,	R2	,	R4	,	R5		ยังไม่มีกำรโอนห้อง

 

 ส่วนของผู้ถือหุ ้นและอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2559	,2560	และ	2561		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	มีจ�ำนวน		1,520.37	ล้ำนบำท	,		1,867.48	

ล้ำนบำท	และ	2,310.02		ล้ำนบำท		ตำมล�ำดับ		ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	27.29	และร้อยละ	30.80	,ร้อยละ	45.12		ของหน้ีสิน

และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 ตำมล�ำดับ	 กำรเพ่ิมข้ึนของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น	 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของก�ำไรสุทธิของปีและกำรเพ่ิม

ทุนของบริษัท		

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559	ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำกปี	2558	จ�ำนวน	33.21	ล้ำนบำท	หรือลดลงในอัตรำส่วนร้อยละ	2.14	

เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทจ่ำยเงินปันผลเงินสดหุ้นละ	0.055บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่	25	พฤษภำคม	2559

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกปี	2559	จ�ำนวน	347.11	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำส่วนร้อยละ	

22.83	เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทจ่ำยเงินปันผลเงินสดหุ้นละ	0.0063	บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่	25	พฤษภำคม	2560

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจำกปี	2560	จ�ำนวน	442.54	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรำส่วนร้อยละ	

23.70	เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทจ่ำยเงินปันผลเงินสดหุ้นละ	0.0087	บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่	24	พฤษภำคม	2561

 การวิเคราะห์สภาพคล่อง             

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2559 2560 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (716.59) 147.33 1,498.94

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (37.39) (11.81) (66.11)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 753.91 (69.22) (1,493.71)

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (0.07) 66.30 (60.88)

 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 	 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำในกิจกรรมด�ำเนินงำนในปี		2559,2560	และ	2561	เท่ำกับ	(716.59)	ล้ำนบำท	,	147.33	ล้ำน

บำทและ1,498.94	ตำมล�ำดับ	
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	 	 ในปี	2559	บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน		(716.59)	ล้ำนบำท		บำท	เนื่องจำกบริษัทมีกำรน�ำเงิน

ไปลงทุนในด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ใหม่คือเดอะริช@สำทร-ตำกสิน,ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ลสเตช่ัน	และมัดจ�ำที่ดินจ�ำนวน	

35.64	ล้ำนบำท		นอกเหนือจำกนั้นใช้จ่ำยไปในกำรด�ำเนินธุรกิจกำรค้ำปกติ

	 	 ในปี	2560	บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน		147.33	ล้ำนบำทที่เพิ่มข้ึน	เป็นผลมำจำกบริษัทได้มีกำรขำย

โครงกำรที่ไม่มีภำระหนี้	ท�ำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดเข้ำมำจ�ำนวนที่สูงเมื่อเทียบกับปี	2559	และ	ปี	2558	

	 	 ในปี	2561	บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน		1,498.94	ล้ำนบำทท่ีเพ่ิมข้ึน	เป็นผลมำจำกบริษัทได้มีกำร

ขำยโครงกำรที่ไม่มีภำระหนี้	ท�ำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดเข้ำมำจ�ำนวนที่สูงเมื่อเทียบกับปี	2560	และ	ปี	2559		

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

	 	 ปี	2559	บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	(37.39)	ล้ำนบำท	เนื่องจำกบริษัทมีกำรขำยเงินลงทุนช่ัวครำว

เพ่ือน�ำมำใช้ ในกำรซ้ืออุปกรณ์และลงทุนในบริษัทย่อย

	 	 ปี	2560	บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	(11.81)	ล้ำนบำท	เนื่องจำกบริษัทมีกำรขำยเงินลงทุนช่ัวครำว

เพ่ือน�ำมำใช้ ในกำรซ้ืออุปกรณ์และลงทุนในบริษัทย่อย

	 	 ปี	2561	บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	(66.11)	ล้ำนบำท	เนื่องจำกบริษัทมีกำรขำยเงินลงทุนช่ัวครำว

เพ่ือน�ำมำใช้ ในกำรซ้ืออุปกรณ์และลงทุนในบริษัทย่อย

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
	 ในปี	2559	บริษัทมกีระแสเงนิสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงนิจ�ำนวน	753.91	ล้ำนบำท			เนือ่งจำกบริษัทได้มกีำรออกตัว๋สัญญำใช้

เงินจ�ำนวน	620	ล้ำนบำท	และออกหุ้นกู้		1,140.00		ล้ำนบำท		เพ่ือน�ำมำพัฒนำโครงกำรต่ำงๆที่มีอยู่และเพิ่มโครงกำรใหม่ๆใน

ปี2559

	 	 ในปี	2560	บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	(69.22)	ล้ำนบำท			เนื่องจำกบริษัทได้มีกำรออกหุ้นกู้		

862.3		ล้ำนบำท		เพ่ือน�ำมำพัฒนำโครงกำรต่ำงๆที่มีอยู่และเพ่ิมโครงกำรใหม่ๆในปี	2560	และเพ่ือช�ำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระ

ในปี	2560

	 	 ในปี	2561	บริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	(1,493.71)	ล้ำนบำท			เนื่องจำกบริษัทได้จ่ำยช�ำระเงิน

กู้ยืมระยะยำว	(1,494.70)

 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ ้น

	 	 ในปี	2559	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	2.66	เท่ำ	และบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	1.88		เท่ำ		เนื่องจำกบริษัทมีกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินจ�ำนวน	620	ล้ำนบำท	และหุ้นกู้		1,140	ล้ำนบำท	ท�ำให้

บริษัทมีหนี้สินและภำระดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน	

	 	 ในปี	2560	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	2.25	เท่ำ	และบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	1.82		เท่ำ		เนื่องจำกบริษัทมีกำรออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี	2560	จ�ำนวน	862.3	ล้ำนบำท	แต่ก็มีกำรช�ำระหน้ีจำก

โครงกำรที่รับรู้รำยได้ ในปี			ท�ำให้บริษัทมีหนี้สินและภำระดอกเบี้ยลดลงกว่ำปี	2559

	 	 ในปี	2561	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	1.30	เท่ำ	และบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	0.90		เท่ำ		เนื่องจำกมีกำรช�ำระหนี้จำกโครงกำรที่รับรู้รำยได้ ในปี			ท�ำให้บริษัทมีหนี้สินและภำระดอกเบี้ยลดลง

กว่ำปี	2560

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 	 ในรอบปีบัญชี	2559	บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(Audit	fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	กรินทร์	

ออดิท	จ�ำกัด	เป็นจ�ำนวนเงิน	950,000	บำท	และในปี	2560	บริษัทท�ำสัญญำกับกับบริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด	คิดค่ำบริกำรจ�ำนวน	

950,000	บำทและในปี	2561	บริษัทท�ำสัญญำกับกับบริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	จ�ำกัด	คิดค่ำบริกำร		1,320,000	บำท	

 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในอนาคต

	 	 ปัจจัยเส่ียงต่อกำรด�ำเนินงำนส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินยังคงมีผลต่อเนื่องทั้งจำกสภำวะเศรษฐกิจ	อัตรำดอกเบ้ีย	มำตรกำร

ก�ำกับดูแลสินเช่ือที่อยู่อำศัย	หรือ	LTV	(Loan	to	Value)	ที่ทำงธนำคำรแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ออกมำประกำศให้เร่ิมมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่	1	เมษำยน	2562	เป็นต้นไป	ส่งผลต่อควำมต้องกำรบ้ำนที่อยู่อำศัยลดลง	ท�ำให้ธุรกิจชะลอตัวลงได้	ตำมทิศทำงกำรด�ำเนิน

นโยบำยกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย	

	 	 กำรจัดหำที่ดินโครงกำรแนวโน้มมีปัจจัยเสี่ยงจัดหำแหล่งพัฒนำโครงกำรยำกยิ่งข้ึน	เช่น	แนวรถไฟฟ้ำ	โครงกำรภำครัฐหรือ

ใกล้กำรคมนำคมที่สะดวกต่อคนเมือง	ซ่ึงมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ปรับตัวสูงข้ึน	ท�ำให้เกิดกำรชะลอกำรตัดสิน

ใจซ้ือของผู้บริโภคโดยเฉพำะตลำดในกรุงเพทมหำนคร	ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ	ที่เก่ียวข้อง	เช่น	แนวโน้มต้นทุนกำรด�ำเนินธุรกิจที่ปรับตัว

สูงข้ึน	เช่น	ค่ำจ้ำงแรงงำน	ค่ำวัสดุก่อสร้ำง	รำคำน�้ำมันเช้ือเพลิง	ค่ำขนส่ง	อำจเป็นผลกระทบต่อกำรส่งมอบงำนของผู้รับเหมำ	ล้วน

มีผลต่อกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทั้งส้ิน	



เลขที่ 667/15  อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกองน้อย กรุงเทพฯ 10700


