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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) เป็น

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดระยะเวลา 18 ปี บริษัทยังคงมุน
่ มัน
่

พัฒนา ทุ่มเทก�ำลังทั้งหมดที่มี เพื่อสรรสร้างบ้านในฝันที่ดี มีคุณภาพ

ซึ่งทุกโครงการล้ วนแต่ ผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน

เพื่อสร้างและส่งมอบสินค้า  การบริการที่ดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ย่ังยืน ถึงแม้ในปี 2562 ยอดการรับรู้ราย
ได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เราก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

ด�ำเนินธุรกิจในปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท กล่าวคือ

ด�ำเนินการขยายธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งด้านจ�ำนวนโครงการและขนาด
ของโครงการ และยังยึดมั่นในความเป็นธรรมและโปร่งใส  

ในปี 2562 ทีผ
่ า่ นมา บริษท
ั ได้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

เท่ากับ 1,193  ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 1,487 หรือลดลง

ร้อยละ 124.64 ซึง่ ผลกระทบเกิดจากเศรษฐกิจทีซ
่ บเซา และความเข็ม
งวดในการปล่อยสินเชื่อพร้อมกับมาตรการ LTV ท�ำให้ลก
ู ค้าทีส
่ นใจซื้อ

อาคารชุดหรือบ้านพักอาศัยต้องชะลอการซื้อก่อน

ทั้ ง นี้ ใ นฐานะกรรมการของบริ ษั ท ริ ช่ี เพลซ 2002 จ� ำ กั ด

(มหาชน) ดิ ฉันใคร่ขอขอบคุณท่ านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า  สถาบันการเงิ น

สื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การ

ช่วยเหลือ สนับสนุนบริษัทในทุก ๆ ด้านด้วยดีมาโดยตลอด และขอ

ขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วม
มือร่วมใจกันท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เราประสบความส�ำเร็จในวันข้าง

หน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
		

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวสุณี สถตินันท์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2562 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ได้รับผลกระ

ทบจากปัจจัยภายนอกจากสงครามการค้าของชาติมหาอ�ำนาจที่กดดัน
ไปยังคู่ค้านานาประเทศอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ กอร์ปกับการเมืองที่ไม่ม่ันคง และมีมาตรการลดการให้

สินเชื่อกับผู้ซ้ ือที่อยู่รายย่อยของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเกิดการ
ถดถอยด้านขายใหม่อย่างทันทีนับแต่ไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นมา

ผลประกอบการของ ริช่ี ในปี 2562 มีรายได้รายจ่ายและผล

ก�ำไรในงบรวมใกล้เคียงกับงบการเงินปี 2560 ที่เป็นปีการด�ำเนินงาน

ปกติ ยกเว้นปี 2561 ที่มีโครงการใหญ่พิเศษระดับเกิน 1,000 ห้องต่อ

โครงการแล้ ว เสร็ จ ส� ำ หรั บ แผนธุ ร กิ จ ปี 2563 ได้ ก�ำ หนดกลยุ ท ธ์ ก าร
ด�ำเนินงาน ดังนี้คือ

1. การก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบ   “Well Tech”

2. การสร้าง Brand Building อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
3. การเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่แบบเพื่อนแนะเพื่อน
     Richy Friend Club (RFC)

4. การขายแบบศูนย์อิทธิพล และเพิ่มกลุ่ม Agency
5. การท�ำธุรกิจซื้อขายแบบเครือข่ายพันธมิตร

แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ประเทศไทยจะได้รับผลก

ระทบจากการระบาดของโรค Covid19 จนท� ำ ให้ ก ารขายใหม่ มี ก าร

สะดุดไป ริช่ีก็ได้จัดท�ำแผนการท�ำงานที่มุ่งการขายแบบ Online อย่าง

จริงจั งเพิ่มขึ้น เรามีความมุ่งมั่นและพลั งที่ จะท� ำงานอย่างเต็ มที่ เพื่อ
ความเจริญเติบโตและผลประโยชน์ของ Richy อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในนามคณะผู้บริหารและพนักงาน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือ

หุ้น ที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา 

		
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และการบริหารองค์กร โดยมีพลโทหญิงส�ำ

อางค์ ทองปาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน และนายสมชัย เพียร
สถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต
่ ามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยคณะ

กรรมการบริษัทในการดูแลกิจการ ซึ่งในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้

ปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจ

สอบรวม 4 ครั้ง และได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำ

ปี 2562 ของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อหารือ

เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบต
ั ิหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผูส
้ อบบัญชี พร้อมทั้ง
สอบถามผูส
้ อบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ี

ส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ของเขต
การตรวจสอบ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของ

ผูส
้ อบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่าง
เพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน อีกทั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจ
ิ ารณาขอบเขต และแนวทางการสอบบัญชี นอกจากนีค
้ ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึง

ประเด็นส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
ทั้งนีค
้ ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการด�ำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปรียบ

เทียบแผนงานกับผลการด�ำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหา พร้อมให้
ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส
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2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย
่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลั ก

การที่ก�ำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความ
เสี่ยงส�ำคัญ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ จากการจัดการความเสี่ยง
ท�ำให้ม่ันใจได้ ว่า บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญอย่างเป็นระบบเพียงพอและ
เหมาะสม พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญใน
การสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้างานตรวจ

สอบภายใน และผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะ

กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการ

ตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ และรายงานผลการตรวจสอบโดยฝ่าย
บริหารของบริษัท ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ

สอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขการ

ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่
พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลความเสีย
่ งอย่าง

เพียงพอเหมาะสม นอกจากนีผ
้ ส
ู้ อบบัญชีได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และไม่พบจุด

อ่อนที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
4. การสอบทานการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุ รกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อ

ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
5. การสอบทานรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็นรายการจริงทางการ

ค้าอันเป็นธุรกิจปกติท่ัวไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทาผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อ

ก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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6. การสอบทานการปฏิบต
ั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ำกับ

ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง

และให้ค�ำแนะน�ำ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง
ในการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลความ

เสี่ยงมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิ บัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
7. การทบกวนข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มี

ความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ก�ำหนดขึ้นใหม่ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะ

กรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงินได้ด�ำเนินการภายใต้

การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส
้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�ำหนด

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ� ำปี 2563 โดยพิจารณาผลการปฏิ บัติงานในปีท่ี ผ่านมา
ของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพและมาตรฐานการท�ำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและผู้สอบ

บั ญ ชี มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามประกาศของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท ธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562 และเสนอ

ค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อสรุป
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียอย่างเท่าเทียม

กัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือ

ได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียง

พอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่าง

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริหาร

นางสาวสุณี สถตินันท์			
อายุ 77 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
18 พฤศจิ กายน 2545

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
•
MBA Syracuse University, New York State. USA.
•
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2520 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุณีเวย์
จ�ำกัด (ผลิตและส่งออกกระเป๋าหนัง)
•
ปี 2537 - ปัจจุบน
ั กรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท ไดมอนด์
เลเธอร์คราฟท์ จ�ำกัด (ผลิตและส่งออกกระเป๋าจากหนัง
สัตว์)

การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
•
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมนนทบุรี
•
กรรมการศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในอดีต
•
อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ BOI
•
กรรมการอ�ำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
•
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบต.นนทบุรี
•
นายกสโมสรโรตารีนนทบุรี
•
ผู้ชว
่ ยผู้ว่าภาคโรตารี ภาค 3350
•
อดีตกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•
อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประวัติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2556
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
•
จ�ำนวน  63,363,085.00 หุ้น หรือร้อยละ 5.306

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

10

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
อายุ 66 ปี

รองประธานกรรมการ

และประธานกรรมการบริหาร
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
: 18 พฤศจิ กายน 2545
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
คู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่เป็นที่เปิดเผยต่อ
สังคมของ คือ พตอ.สุวิทย์ ตันโสด

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
•
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
•
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
•
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
•
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•
หลั กสูตรผู้บริหารระดั บสูง สถาบันวิ ทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุน
่ ที่ 16
•
หลักสูตรผู้บริหารมหานครรุน
่ ที่ 4
•
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปี 2556
•
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2554
•
นิสิตเก่าดีเด่น ปริญญาโทส�ำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 2547
•
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2547
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2545 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร บมจ. ริช่ี เพลซ 2002
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท อรรถ
บูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด (ให้เช่าส�ำนักงาน)
•
ปี 2518 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ์
จ�ำกัด (จ�ำหน่ายอะไหล่รถยนต์)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
•
ปี 2561 – ปัจจุบัน นายกสมาคมอาคารชุดไทย
•
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
•
ปี 2537 – ปัจจุบัน นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร
ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2551 – 2561 อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย
•
ปี 2534 – 2542 ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท วาย ซี เค
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด (บริษัทร่วมทุนกบกลุ่ม TOYOTA JAPAN)
•
ปี 2547 – 2551 กรรมการบริหารภาคอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
•
ปี 2550 – 2551 ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
•
ปี 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
•
ปี 2546 ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
•
ปี 2543 – 2545 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
•
ปี 2534 – 2542 ประธานกรรมการบริษัท ไทย เอ็น เคเค เมทั
ล จ�ำกัด (ผลิตและจ�ำหน่ายปลีกแผ่นคลัชส�ำหรับรถยนต์)
ประวัติการฝึกอบรม
•
Direct Certification Program (DCP) / 2557
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2556
•
Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
•
จ�ำนวน  376,756,178.00  หุ้น หรือ ร้อยละ 36.058
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พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน
อายุ 71ปี

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
24 พฤศจิกายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา		
•
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
•
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
Financial Management (Finance Academy Ft.
Benjamin Harrison, US. Army)
•
Resources Management  (International Defense
Resources Management Institute, US. Navy)
•
วิ ทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่นที่ 44
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แทคทริค จ�ำกัด (มหาชน)
•
ปี 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
•
ปี 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ำกัด (มหาชน)
การด� ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
การด� ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
- ไม่มี
-

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2546 – 2550
กรรมการบริหาร บริษัท อี เอ็ มซี จ� ำกั ด (มหาชน)
•
ปี 2543 – 2546
เจ้ากรมการเงิ นทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
•
ปี 2541 – 2542
รองเจ้ากรมการเงิ นทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
•
ปี 2532 – 2541
ผู้อ�ำนวยการ กองควบคุมงบประมาณ ส�ำนักงาน
ปลั ดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
•
ปี 2529 – 2532
ประจ� ำกองควบคุมงบประมาณ ส�ำนักงานปลั ดบัญชี
ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
•
ปี 2513 – 2529
ประจ� ำแผนก – หัวหน้าแผนก กองบัญชี ส�ำนักงาน
ปลั ดบัญชีกองทั พบก
ประวั ติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2547
•
Role of the Compensation Committee (RCC) /
2556
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -
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รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน		
อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 เมษายน 2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา		
•
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
(บริหารอุตสาหกรรม)
License es Sciences Economiques  
(Gestion Industrielle) Universite’ de Toulouse I,
France
•
Maitrise es Sciences Economiques
(Gestion Industrielle) Universite’ de Toulouse I,
France
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

การด� ำรงต� ำแหน่งในบริษัทที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การด� ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
•
รองศาสตราจารย์ ระดั บ 9
•
รองศาสตราจารย์ สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรม
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
•
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิ ศวกรรม
อุ ตสาหกรรม
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
ประสบการณ์ในอดีต
•
กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
•
หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหาร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
•
ประธานคณะท�ำงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม
และสถานประกอบการต่าง ๆ
ประวั ติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2555
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสมชัย เพียรสถาพร
อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
24 พฤศจิ กายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา		
•
วิ ทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
•
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม)
มหาวิ ทยาลัยรามค�ำแหง
•
วิ ทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 44 (วทบ.44)
•
วิ ทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 (วปอ.44)
การด� ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี การด� ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
•
ปัจจุบัน  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ผลประจ�ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2553 เกษียณอายุราชการในต�ำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปี 2551 อธิบดี กรมป่าไม้
ปี 2549 รักษาราชการแทนอธิบดี กรมทรัพยากรและ
ชายฝั่ ง
ปี 2548 รองปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้ อม (หัวหน้ากลุ่มการกิ จอ� ำนวยและหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิ จสิ่งแวดล้ อม
ปี 2545 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
ปี 2543 รองอธิบดี กรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และ
พันธ์พืช
ปี 2541 รองอธิบดี กรมป่าไม้ (ปราบปราม)
ปี 25436 – 2538 ผูอ
้ �ำนวยการส�ำนักป้องกันและปราบ
ปราม กรมป่าไม้
ปี 2517 ป่าไม้เขตนครสวรรค์ ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ป่า
ไม้เขตเพชรบุ รี ป่าไม้เขตปราจี นบุ รี กรมป่าไม้
ปี 2517 ส�ำนักงานป่าไม้ตรี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า 
ตก.13 อ� ำเภอแม่สอด จั งหวั ดตาก กรมป่าไม้

ประวั ติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2555
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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ดร.การุ ญ จันทรางศุ 		
อายุ 69 ปี
กรรมการ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
24 พฤษภาคม 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
•
ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา Ohio State University,
Ohio, USA
•
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ohio State University,
Ohio, USA
•
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
•
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับวุฒิวิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1023
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
•
ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
•
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จ�ำกัด
(มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เค.ซี.เอส.แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2549 – 2550 กรรมการสภาวิศวกร
•
ปี 2545 – 2556 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภา
วิศวกร  
•
ปี 2549 – 2550 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ครั้งที่ 2
•
ปี 2545 – 2546  นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ครั้งที่ 1
ประวัติการฝึกอบรม
•
Direct Certification Program (DCP) / 2548
•
Finance for Non – Finance Director (FN) / 2548
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
•
จ�ำนวน 13,286,789 หุ้น หรือร้อยละ 1.11
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นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์
อายุ 58 ปี

รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
18 พฤศจิ กายน 2545
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
พี่น้องของ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
•
ปริญญาตรี บริหารบัณฑิตสาขาบริหารอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•
ประกาศนียบัตร กราฟิกดีไซน์ จากประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จ�ำกัด
•
ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บริษัท วาย ซี เค (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
- ไม่มี –
ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2548 – 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนนทบุรี
•
ปี 2551 -  2553 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
•
ปี 2551 – 2552 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
•
ปี 2551 – 2553 เลขาธิการสมาคมส่งเสริม
การรับช่วงการผลิตไทย
ประวัติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2556
•
Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
•
จ�ำนวน  32,523,137.00 หุ้น หรือร้อยละ 2.72

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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พันต�ำรวจเอกสุวิทย์ ตันโสด
อายุ 73 ปี
กรรมการ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
24 พฤศจิ กายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
คู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่เป็นที่เปิดเผย
ต่อสังคมของ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิการศึกษา		
•
นิติศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
การด� ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี การด� ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
- ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2549  เกษี ยณอายุ ราชการ
•
ปี 2545 (พ.ต.อ.)ผกก. ฝ่าย 4 ตม.4
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุ งเทพ
•
ปี 2541 (พ.ต.ท.)รอง ผกก.ชุ ดตรวจงาน
อก.ส่วนราชการ 4 จเรต� ำรวจ
•
ปี 2538 (พ.ต.ท.)รอง.ผกก.ฝ่ายอ� ำนวยการ
ส�ำนักงานก� ำลั งพลกรมต� ำรวจ
•
ปี 2536 (พ.ต.ท.)สว.ผ.ล้ อเลื่อน (ใบพกพาอาวุ ธปืน)
กก.1 กองทะเบียนกรมต� ำรวจ
•
ปี 2533 (พ.ต.ต.)สว. การเงิ นและพัสดุ
กองทะเบียนกรมต� ำรวจ
•
ปี 2526 (ร.ต.อ.)รอง สว. ผ.แผนอาชญากรรม
กองบัญชาการต� ำรวจสอบสวนกลาง
•
ปี 2523 (ร.ต.ท.)รอง สว.ผ.1 กองก� ำกั บการ 7 กอง
บังคั บการต� ำรวจสันติ บาล
•
ปี 2521 (รตต.)รอง สว.ผ. ศึกษาอบรมและเผยแพร่
กก.สช.บก.อก.บช.ก2 นครราชสีมา
ประวั ติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2556
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์
อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
14 พฤษภาคม 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
พี่น้องของ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิการศึกษา		
•
บริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College, Florida, USA
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

การด� ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2560 – ปัจจุ บัน
กรรมการ บริษัท อรรถบู รณ์ จ� ำกั ด
•
ปี 2531 – ปัจจุ บัน
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท อรรถบู รณ์ จ� ำกั ด
การด� ำรงต� ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์ในอดี ต
- ไม่มี ประวั ติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2556
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
•
จ�ำนวน 446,938 หุ้น หรือร้อยละ 0.037

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์
อายุ 62 ปี
กรรมการ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
24 พฤศจิ กายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
พี่น้องของ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
•
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิยาลัยบูรพา (EX-MBA)
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง

- ไม่มี ประสบการณ์ในอดีต
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม
•
Director Accreditation Program (DAP) / 2556

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด
•
ผู้ชว
่ ยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จ�ำกัด
•
รองประธาน บริษัท ไทยเอ็น เคเค จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
•
จ�ำนวน 623,366 หุ้น หรือร้อยละ 0.052

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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นางภวั ญญา กฤตชาติ
อายุ 72ปี

กรรมการอิสระ
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
26 เมษายน 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ไม่มี

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
•
บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัล
ติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ริช่เี พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
•
ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•
ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์ในอดีต
•
ปี 2537 – 2540
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์
จ�ำกัด (มหาชน)
•
ปี 2541 – 2543
ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(กลุ่มไทยประกันชีวิต)
•
ปี 2544 – 2549
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ�ำกัด
•
ปี 2550 – 2551
ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(กลุ่มไทยประกันชีวิต)
•
ปี 2551 – 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม
ประวัติการฝึกอบรม
•
ปี 2520 อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคาร
ลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
•
หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2005
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี        -

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร
อายุ 43 ปี

เลขานุการบริษัท

และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
วั นที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
1 กุมภาพันธ์ 2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา		
• ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปัจจุบน
ั ด�ำรงต�ำแหน่ง

การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่น
• ปี 2560 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
• ปี 2557 – ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ในอดีต
• ปี 2543 – 2546 เลขานุการบริหาร
บริษัท อรรถบูรณ์ จ�ำกัด (จ�ำหน่ายอะไหล่รถยนต์)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม
• Company Secretary Program CSP / 2557
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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1

นโยบาย
และภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของริชี่ เพลซ
“วิสย
ั ทัศน์”
เป็นบริษัทชั้นน�ำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ

ความพึ ง พอใจ และความสุ ข ในการอยู่ อ าศั ย ของลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ป ระกอบด้ ว ย รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ ท�ำเลที่ต้ังโครงการ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับ

แนวหน้า เพื่อสร้างความเชื่อถือในระยะยาวจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งปวง

“พันธกิจ”
1. เป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้น
ั น�ำ 1 ใน 20 ของประเทศไทยภายใน 10 ปี
2. สร้างผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3. ให้ผลตอบแทนการท�ำงานแก่พนักงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายใน 3 ปี

4. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงเทียบเท่าบริษัทชั้นน�ำภายใน 3 ปี
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ฉลาด ขยันและทุ่มเท

6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                  
7. มีบริการหลังการขายที่รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
8. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

9. การบริหารต้นทุนที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมภายใน 3 ปี

10. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับภายใน 3 ปี

“ค่านิยมของริชี่ เพลซ”
ริช่ี มุง่ มั่นในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ ยมสุขให้กับผู้ท่ีอาศัยในทุกๆ ด้าน มีจุดเด่นคือ
Rich in Premier Location บนท�ำเลที่มีศักยภาพ

Rich in Urban Living & Life Style ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
Rich in Design การออกแบบที่มีเอกลักษณ์

Rich in Construction การก่อสร้างที่ม่ันคงแข็งแรง
Rich in Environment การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สามารถตอบสนองความต้องการและรู ปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้

อย่างลงตัว เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้อยูอ
่ าศัยในทุกโครงการของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึน
้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ด้วย

ทุนจดทะเบียนเริม
่ แรกจ�ำนวน 50 ล้านบาท โดยกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการด�ำเนิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คล้ายคลึงกัน ภายใต้การบริหารองค์กรโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ เพื่อมุง่
เน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ และเป็นท�ำเลที่ใกล้แหล่งชุมชน

ในปี 2556 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทน
ุ จดทะเบียน 714 ล้านบาท และมีทน
ุ

ช�ำระแล้ว 500 ล้านบาท  ปี 2557 บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัย์ (RICHY) ปัจจุบัน
ในปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,578,815,237 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน

1,194,226,017 ล้านบาท

่
ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสำ�คั
ญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
ปี 2545

พฤศจิกายน

• ก่อตั้งบริษัท โดยกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�ำนวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น

สามัญจ�ำนวน 500,000 หุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส�ำนักงาน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์
ชั้น 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ปี 2547

มกราคม

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชชี่วิลล์ บางบัวทอง” เป็นบ้านเดี่ ยว 2 ชั้น

บนพื้นที่ 13 ไร่ จ�ำนวน 74 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีอ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี มูลค่าโครงการ

ประมาณ 160 ล้านบาท     
ปี 2548

มิถน
ุ ายน

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชชี่ทาวเวอร์ เพชรเกษม-สาทร” เป็นอาคาร

ชุดพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม สูง 19 ชั้น จ�ำนวน 212 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีถนนเพชรเกษม
กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท

ปี 2550

มกราคม

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เลอริช เทรนดี้คอนโด สาธุประดิษฐ์” (“เลอริช
พระราม3”) เป็นคอนโดมิเนียม สูง 22 ชั้น จ�ำนวน 422 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรีย์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,062 ล้านบาท

พฤษภาคม

• เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้
เตรียมส�ำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต
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ปี 2553
มีนาคม

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ“เลอริชรัชดา-สุทธิสาร” คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น

จ�ำนวน 77 ยูนต
ิ ตั้งอยูบ
่ ริเวณแยกสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มูลค่า
โครงการประมาณ 175 ล้านบาท

พฤศจิกายน

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ“เลอริช@อารียส
์ เตชัน
่ ”เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน
้

จ�ำนวน 73 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีซอยอารีย์ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มูลค่า
โครงการประมาณ 235 ล้านบาท

ปี 2554

มกราคม

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น” เป็นคอนโดมิเนียม

สูง 27 ชั้น จ�ำนวน 803 ยูนต
ิ ตั้งอยูท
่ ่ีถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,375 ล้านบาท

ปี 2555

กรกฎาคม

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติให้
บริษัทจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 19.30 ล้านบาท โดยมี

หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จ�ำนวน 1,930,000 หุ้น
พฤศจิกายน

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติ

ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน
้ ละ 57.10 บาท รวมเป็นเงิน 110.20 ล้านบาท โดย

มีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จ�ำนวน 1,930,000 หุ้น  
ธันวาคม

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาทเป็น 292.18 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

เพื่อใช้เตรียมส�ำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105
และโครงการริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

• เปิ ด ขายอย่ า งเป็ น ทางการโครงการ “ริ ช พาร์ ค @เตาปู น อิ น เตอร์ เ ชนจ์ ” เป็ น

คอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น จ�ำนวน 735 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีถนนประชาราษฎร์ สาย2 แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 1,703 ล้านบาท

ปี 2556

กุมภาพันธ์

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105” เป็นทาวโฮม
สไตล์โมเดิร์น จ�ำนวน 140 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 105 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
บางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการประมาณ 671 ล้านบาท

เมษายน

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้
บริษัทจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 18.56 บาท รวมเป็นเงิน 54.24 ล้านบาท โดยมี

หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จ�ำนวน 2,921,800 หุ้น  
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มิถน
ุ ายน

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 292.18 ล้านบาทเป็น 370 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

กันยายน

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติให้

เพื่อใช้เตรียมส�ำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

บริษัทจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 35.69 บาท รวมเป็นเงิน 132.05 ล้านบาท โดย

มีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว จ�ำนวน 3,700,000 หุ้น  

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาทเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อ
ใช้เตรียมส�ำหรับค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด โดยใช้ช่ อ
ื ว่า “บริษัท ริช่ี เพลซ 2002

จ�ำกัด (มหาชน)” และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุน
้ เป็น 1.00
บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 714 ล้านบาท โดย
จะด�ำเนินการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 214 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชพาร์ค@เจ้าพระยา” เป็นคอนโดมิเนียมสูง

33 ชั้น จ�ำนวน 635 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง นนทบุรี
มูลค่าโครงการประมาณ 1,267 ล้านบาท

ปี 2557

เมษายน

• เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์” เป็นบ้านแฝด บ้านเดีย
่ ว
2 ชั้น ทาวน์โฮม จ�ำนวน 138 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีถนนราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการประมาณ

560 ล้านบาท
กรกฎาคม

• บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ IPO แก่ประชาชน จ�ำนวน 214 ล้านหุ้นโดยเสนอขายต่อ

สิงหาคม

• บริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

พฤศจิกายน

• บริษัทเปิดขายโครงการ “เดอะริช สาทร-ตากสิน” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 23 ชัน
้ จ�ำนวน

ประชาชนในราคา 3.30 บาท/หุ้น

511 ยูนิต ตั้งอยู่ท่ีถนนกรุ งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 2,100
ล้านบาท

ปี 2558

พฤษภาคม

ปี 2559

ธันวาคม

• เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจาก 714 ล้านบาท เป็น 985.40 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้วจ�ำนวน 785.40 ล้านบาท

• เปิดตัวโครงการ “ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น”  เป็นคอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น จ�ำนวน

1,089 ยูนต
ิ ตั้งอยูท
่ ่ี ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 2,700
ล้านบาท
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• ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000 บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพิม
่

เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษท
ั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน

• เปิดตัวโครงการ “เดอะริช@นานา” เป็นคอนโดสูงมิเนียมสูง 32 ชั้น ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น

มีห้องชุดพักอาศัย จ�ำนวน 413 ยูนิต และ Retail 3 ชั้น ตั้งอยูท
่ ่ีถนนสุขุมวิท ซอย 3
(นานาเหนือ)กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 4,185 ล้านบาท

• จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ริชชีด
่ เี วลลอปเมนท์ 2016 จ�ำกัด” เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ปี 2560

เมษายน

• เปิดตัวโครงการ “ริชพาร์ค @หลักสี่ สเตชั่น” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 14 ชั้น มีห้อง
พักอาศัย จ�ำนวน 597 ยูนิต  ตั้งอยู่ท่ี ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 1490 ล้านบาท

• เปิดตัวโครงการ “ดิเอท คอลเลคชัน
้ งชุดพักอาศัย จ�ำนวน
่ ” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 7 ชัน
้ มีหอ

77 ยูนต
ิ ตั้งอยูท
่ ่ี ถนนวิสท
ุ ธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม(นางเลิ้ง) เขตพระนคร(ดุสต
ิ )

กรุงเทพมหานคร   362 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มิถน
ุ ายน

• เปิดตัวโครงการ “เดอะริช อเวนิว” เป็นอาคารพานิชย์เป็นสไตล์ โมเดริน ยูโรเปียน
สูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย  จ�ำนวน 16 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีถนนด�ำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 480 ล้านบาท

• เพิม
้ ือหุน
้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน
้ (Right Offering: RO) จด
่ ทุนแบบจัดสรรให้กับผูถ
ทะเบียนเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุน
้ เดิมต่อ 1 หุน
้ สามัญ

ใหม่ควบคู่กับใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICHY-W1)
และใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
้ สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (RICHY-W2) (5:1:1) ใน

กรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ปี 2562
พฤศจิกายน

• เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท โดยเป็นทุน

จดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 1,044,859,438 บาท เพื่อใช้รองรับหุน
้ ปันผลและเพื่อใช้
รองรับการปรับสิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษท
ั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิม
ั
่ ทุนจดทะเบียนของบริษท

• เปิดตัวโครงการ “เดอะริช พระรามเก้า-ศรีนครินทร์ ทริปเปิลสเตชั่น” เป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส คอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น จ� ำนวน 597 ยู นิต ตั้ งอยู่ท่ี    ถนน
ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท

• เปิดตัวโครงการ เดอะริช เอกมัย เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 45 ชั้น จ�ำนวน 492
ยูนิตและร้านค้า จ�ำนวน 1 ยูนิต ตั้งอยูท
่ ่ีถนนเอกมัย ซอย 8 แขวงพระโขนงเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท
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• เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,578,815,237 บาทโดยเป็นทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,194,116,461 บาท เพื่อใช้รองรับหุน
้ ปันผลและเพื่อใช้

รองรับการปรับสิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท

• เพิม
้ อ
ื หุน
้ ใช้สท
ิ ธิจากใบส�ำคัญใช้
่ ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 109,556 บาท จากผูถ
สิทธิ RICHY-W1 จ�ำนวน 89,473 หน่วย ใช้สท
ิ ธิแปลงเป็นหุน
้ จ�ำนวน 109,556 หุน
้ จึงมี
การเปลีย
่ นแปลงทุนช�ำระแล้วจากเดิม 1,194,116,461 บาท เป็น 119,226,017 บาท

• เปิดตัวโครงการ ริชพอยท์@บีทีเอส วุฒากาศ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น มีจ�ำนวน

792 ยู นิ ต และร้ า นค้ า  2 ยู นิ ต ตั้ ง อยู ท่ี ถ นนราชพฤกษ์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุ รี

กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย จ�ำนวน 2 บริษัท

1.

บริษัท ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 จ�ำกัด

วันที่ก่อตั้ง

:

15 ธันวาคม 2559

ชนิดหุ้น

:

หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้นละ

:

100 บาท

ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการลงทุน
2.

:

:

:

บริษัท ริชเี่ พลซ เอกมัย จ�ำกัด

31,000,000 บาท

310,000 หุ้น
ร้อยละ 99.97

วันที่ก่อตั้ง

:

21 มกราคม 2562

ชนิดหุ้น

:  

หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้นละ

:  

100 บาท

ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการลงทุน

:  

:  

:  

1,000,000 บาท

10,000 หุ้น
ร้อยละ 99.97

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุ รกิจของผูถ
้ ือหุน
้ ใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
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2

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ด�ำเนิน

การโดย

งบการเงิน (ตรวจสอบ/สอบทาน)
ปี 2560
มูลค่า

สัดส่วน

ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

มูลค่า

ล้านบาท

สัดส่วน

ปี 2562

ร้อยละ

มูลค่า

ล้านบาท

สัดส่วน
ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
-อาคารชุดพักอาศัย

RICHY

1,256.56

94.68

2,663.80

98.35

1,136.50

92.75

-บ้านเดี่ยว

RICHY

     57.85

     4.36

17.19

0.63

57.15

4.67

1,314.41

99.04

2,680.99

98.98

1,193.65

97.42

รวมรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
รายได้อ่ ืนๆ 1/

RICHY

12.01

0.91

26.23

0.97

27.13

2.21

ดอกเบี้ยรับ

RICHY

     0.71

     0.05

    1.43

0.05

4.51

0.37

1,327.13

100

2,708.65

100

1,225.29

100

รายได้รวม

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในย่านท�ำเลที่ดีและ

มีศักยภาพ ทั้ งประเภทแนวราบ ได้ แก่ บ้านเดี่ ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และประเภทแนวสูง ได้ แก่

คอนโดมิเนียม โดยโครงการของบริษัทที่ยงั ด�ำเนินการเปิดขาย ณ ปัจจุบน
ั สามารถสรุปรายละเอียดและ
ความคืบหน้าในการขายและก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

30

โครงการ

ทีต
่ ้ังโครงการ

ลักษณะ
โครงการ

ช่วงเวลาที่
ซื้อทีด
่ ิน

ช่วงเวลา
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ช่วงเวลาที่
เริม
่ เปิดขาย
โครงการ

เนื้อที่
โครงการ
ไร่-งาน-วา

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

มูลค่าโครงการ

จองหรือท�ำสัญญา

โอนแล้วสะสม

คงเหลือขาย

จ�ำนวน
หน่วย

มูลค่า
ล้านบาท

จ�ำนวน
หน่วย

มูลค่า
ล้านบาท

จ�ำนวน
หน่วย

มูลค่า
ล้านบาท

จ�ำนวน
หน่วย

มูลค่า
ล้านบาท

ร้อยละ
ของความ
คืบหน้า
ก่อสร้าง

ร้อยละของ
สัดส่วนการ
รับรูร้ ายได้

คอนโดมิเนียม
1.ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

ถนประชาราษฎร์สาย 2

อาคารชุด 26 ชั้น

เม.ย2556

ต.ค.2557

ธ.ค. 2555

3-0-64.6

C-B

735

1,830

6

15.77

676

1,683.82

53

130.41

100

92.01

2.ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

ถนนไทรม้า

อาคารชุด 33 ชั้น

พ.ย.2556

มิ.ย. 2558

ก.ย. 2556

2-0-86

C-B

635

1,462

2

4.39

534

1,214.83

99

243.01

100

83.09

3.เดอะริช @ สาทร-ตากสิน

รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

อาคารชุด23 ชั้น

ธ.ค. 2556

ต.ค. 2559

ธ.ค. 2557

3-0-118.42

B-A

509

2,100

3

9.68

277

1,092.12

229

998.20

100

52.00

4.ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น

ถนนศรีนครินทร์

อาคารชุด 37 ชั้น

ธ.ค.2558

มิ.ย.

พ.ค.2559

4-1-14.4

C-B

1,089

3,075

55

171.66

931

2,529.76

103

373.28

100

82.26

5.เดอะริช@นานา

ถนนสุขุมวิท 3

อาคารชุด 32 ชั้น

ธ.ค.2558

2561

มิ.ย. 2559

2-0-37.8

B-A

413

3,838

189

1,816.91

-

-

224

2,021.09

57.21

-

6.ริชพาร์ค เทอมินัล

ถนนพหลโยธิน

อาคารชุด 14 ชั้น

ธ.ค. 2559

ธ.ค.

เม.ย. 2559

3-1-05

C-B

1,660

563

187

   607.00

80

224.65

296

828

100

39.90

7.ดิเอท คอลเลคชั่น

วิสุทธิกษัตริย์

อาคารชุด 7 ชั้น

ธ.ค. 2559

2562

เม.ย. 2560

0-2-52

B

77

350

7

31.44

11

56.23

59

262.33

100

-

8.เดอะริช@พระรามเก้า-ศรีนครินทร์
ทริปเปิลสเตชั่น

ถนนศรีนครินทร์

อาคารชุด 32 ชั้น

ธ.ค. 2558

ต.ค. 2562

พ.ย. 2561

2-2-50.3

B-A

558

2,124

218

1,020.30

-

-

340

1,103.70

17.92

-

9.เดอะริช@เอกมัย

ซอยสุขุมวิท 63

อาคารชุด 36 ชั้น

มิ.ย. 2560

ม.ค.2562

ต.ค. 2565

1-3-67

B-A

492

3,408

52

398.43

-

-

440

3,009.57

-

-

10.ริชพอยท์@วุฒากาศ

ถนนวุฒากาศ

อาคารชุด 32 ชั้น

เม.ย. 2562

ธ.ค. 2564

ก.ค. 2564

2-3-58.87

C

792

1,526

98

228.05

-

-

694

1,297.95

-

-

ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ
1.เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท105

ซอยสุขุมวิท 105

ทาวน์โฮม 3 ชั้น

เม.ย2555

ภายใน
ปี2558

ก.พ.2556

13-2-88

B-A

140

671

3

19.50

60

301.33

77

350.17

54.00

44.90

2.เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

ถนนราชพฤกษ์

ทาวน์โฮม 3 ชั้น/
ทาวน์โฮม

พ.ค. 2556

ภายในปี
2559

เม.ย.2557

19.2-59.6

B-A

173

572

6

22.84

43

129.80

124

419.36

56.00

22.69

3.เดอะริช อเวนิว

ถนนด�ำรงรักษ์

ทาวน์โฮม

มิ.ย.2560

ภายในปี
2561

พ.ย. 2560

1-66-7

A

16

360

8

169.06

-

-

8

190.94

100

-

โครงการที่เปิดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
1.

โครงการประเภทคอนโดมิเนียม
1.1

โครงการริชพาร์ค@เตาปูน
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 26 ชัน
้
ราคาขายต่อหน่วย : 1.90 – 3.5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานรุน
่ ใหม่ มีรสนิยม และความทันสมัย
- ผู้ท่ีมีรายได้ระดับ 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

- กลุ่มผู้ท�ำงานที่ ต้องการแยกครอบครัวในบริเวณ

บางซื่อ ผู้ท่ีมีท่ีท�ำงานบริเวณแนวรถไฟฟ้าหรือผู้ท่ี
มองหาที่พักอาศัยใหม่ทดแทนที่พักอาศัยเดิม

1.2

โครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 33 ชัน
้
ราคาขายต่อหน่วย : 1.6 – 2.5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานรุน
่ ใหม่ มีรสนิยม และความทันสมัย
- ผูท
้ ่ม
ี รี ายได้ระดับ 40,000 บาทต่อเดือนขึน
้ ไป

- กลุ่มผู้ท�ำงานที่ ต้องการแยกครอบครัวในบริเวณ
รัตนาธิเบศร์ ผูท
้ ม
่ี ท
ี ท
่ี ำ� งานบริเวณแนวรถไฟฟ้าหรือ
ผูท
้ ่ม
ี องหาที่พก
ั อาศัยใหม่ทดแทนที่พก
ั อาศัยเดิม

1.3

โครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 23 ชัน
้
ราคาขายต่อหน่วย : 3 - 6  ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานย่านสีลมสาทร

- มีรายได้ระดับ 84,000 บาทต่อเดือนขึน
้ ไป

- กลุม
่ ผูท
้ ต
่ี อ
้ งการคอนโดใกล้ทท
่ี ำ� งาน,แยก ครอบครัว

ใหม่หรือเพื่อการลงทุนในท�ำเลบีทีเอส วงเวียนใหญ่
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1.4

โครงการริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 37 ชัน
้
ราคาขายต่อหน่วย : 2.6 – 4.2  ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานรุน
่ ใหม่ ย่านศรีนครินทร์

- มีรายได้ระดับ 40,000 บาทต่อเดือนขึน
้ ไป

- กลุม
่ ผูท
้ ำ� งานทีต
่ อ
้ งการแยกครอบครัว ผูท
้ ม
่ี ท
ี ท
่ี ำ� งาน

บริเวณแนวรถไฟฟ้าหรือผูท
้ ่ีมองหาที่พก
ั อาศัยใหม่

ทดแทนที่พักอาศัยเดิม และกลุ่มที่ซ้ ือไว้เก็งก�ำไร
ปล่อยเช่า

1.5

โครงการเดอะริช@นานา
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 32 ชัน
้
ราคาขายต่อหน่วย : 8.2 - 24  ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจ,นักธุรกิจชาวไทยและต่างชาติย่าน
นานา 

- มีรายได้ระดับ 150,000 บาทต่อเดือนขึน
้ ไป

- กลุ่ มผู้ ท่ี ต้ องการคอนโดใกล้ ที่ ท� ำงาน,ขยาย

ครอบครัวใหม่หรือเพื่อการลงทุนในท�ำเล/ปล่อยเช่า

1.6

โครงการริชพาร์ค@ เทอมินอล หลักสี่ สเตชั่น
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 14 ชัน
้
ราคาขายต่อหน่วย : 2.6 – 4.2  ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานรุน
่ ใหม่ ย่านพหลโยธิน แถวสถานี
อนุเสาวรียห
์ ลักสี่

- มีรายได้ระดับ 40,000 บาทต่อเดือนขึน
้ ไป

- กลุม
่ ผูท
้ ำ� งานทีต
่ อ
้ งการแยกครอบครัว ผูท
้ ม
่ี ท
ี ท
่ี ำ� งาน

บริเวณแนวรถไฟฟ้าหรือผูท
้ ่ีมองหาที่พก
ั อาศัยใหม่

ทดแทนที่พักอาศัยเดิม และกลุ่มที่ซ้ ือไว้เก็งก�ำไร
ปล่อยเช่า
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1.7

โครงการ ดิ เอท คอลเลคชั่น
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 7 ชั้น
ราคาขายต่อหน่วย : 4.2 – 6.2 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- กลุ่มคนท�ำงาน/พักอาศัย หรือมีบุตรที่ก�ำลังศึกษา
อยูใ่ นย่านเขตพระนคร

- กลุ่มคนที่ต้องการขยายครอบครัว หรือเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สิน/มรดก

- มีรายได้ระดับ 70,000 บาทขึ้นไป

- กลุ่มนักลงทุนเพื่อเก็งก�ำไรหรือปล่อยเช่า
1.8

โครงการ เดอะริช พระราม9 – ศรีนครินทร์น
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 32 ชั้น
ราคาขายต่อหน่วย :  2.99 – 5.9 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานย่าน ศรีนครินทร์-พัฒนาการ
- มีรายได้ระดับ 50,000 บาทขึ้นไป

- กลุ่ ม ผู้ ท� ำ งานที่ ต้ อ งการแยกครอบครั ว ผู้ ท่ี มี ท่ี

ท� ำงานบริเ วณแนวรถไฟฟ้าหรือผู้ท่ี มองหาที่ พัก
อาศัยใหม่ทดแทนที่พักอาศัยเดิม และกลุ่มที่ซ้ ือไว้
เก็งก�ำไร ปล่อยเช่า

1.9

โครงการ เดอะริช เอกมัย
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 45 ชั้น
ราคาขายต่อหน่วย :  4.79 - 13 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- มีรายได้ระดับ 70,000 บาทขึ้นไป

- เจ้าของธุรกิจ,นักธุรกิจชาวไทยและต่างชาติย่าน
เอกมัย-ทองหล่อ

- กลุ่มคนท�ำงานสมัยใหม่ท่ีใช้ชีวิตในสังคมเมือง
- กลุ่มนักลงทุนเพื่อเก็งก�ำไรหรือปล่อยเช่า
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1.10

โครงการ ริชพอยท์ วุฒากาศ

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 32  ชั้น
ราคาขายต่อหน่วย :  1.99 – 2.80 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท� ำงานสีลม,สาทร หรือมองหาการเดิ นทางที่
สะดวก

- มีรายได้ระดับ 35,000 บาทขึ้นไป

- กลุ่มคนที่ต้องการขยายครอบครัว หรือเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สิน/มรดก

- กลุ่มที่ซ้ อ
ื ไว้เก็งก�ำไร ปล่อยเช่า เป็นท�ำเลที่ดี

2.

โครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ
2.1

โครงการ “เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 ”
ประเภทโครงการ : ทาวน์โฮม 3 ชั้น

ราคาขายต่อหน่วย : เริ่มต้น 4.4 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- คนท�ำงานรุน
่ ใหม่ มีรสนิยม และความทันสมัย

- ผู้ท่ีมีรายได้ระดับ 80,000  บาทต่อเดือน ขึ้นไป

- กลุ่มผู้ท�ำงานที่ต้องการแยกครอบครัวใน  บริเวณ
ถนนศรีนครินทร์  ผูท
้ ม
่ี องหาทีพ
่ ก
ั อาศัยใหม่ทดแทน

ทีพ
่ ก
ั อาศัยเดิม  หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก-กลาง
2.2

โครงการ “เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ ”
ประเภทโครงการ :บ้านทรงอิสระ/ทาวน์โฮม 2 ชั้น
ทาวน์โฮม  3 ชั้น

ราคาขายต่อหน่วย : เริ่มต้น 2.79 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- ครอบครัวรุน
่ ใหม่มีรสนิยมและความทันสมัย
- ผู้มีรายได้ระดับ 80,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

- กลุ่ ม ผู้ ท่ี ท� ำ งานต้ อ งการขยายครอบครั ว แยก
ครอบครัวในท�ำแลรัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ เดินทาง
สะดวกสบายติดถนนใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางรักใหญ่
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2.3

โครงการเดอะริช อเวนิว

ประเภทโครงการ : อาคารพานิชย์ สูง 3.5 ชั้น
ราคาขายต่อหน่วย : 18 - 35  ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจย่านโบ๊เบ๊,วรจักร,เยาวราช

- กลุ่มผู้ท่ี ต้องการอาคารพานิชย์เพื่อการลงทุนใน
ท�ำเลโบ๊เบ๊

- กลุ่มผู้ท่ีต้องการลงทุนท�ำธุรกิจในย่านโบ้เบ๊
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2.2.1 การตลาด

กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุง่ พัฒนา

ให้ครอบคลุมและกระจายในหลาย ๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์และสถานที่ท�ำเลที่ต้ัง เพื่อที่จะตอบสนอง

ความต้ องการที่ อยู่อาศัยของผู้บริโภคให้มากที่ สุด โดยการพัฒนาที่ อยู่อาศัยในแต่ ละท� ำเล

บริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับตลาด ปัจจุบน
ั บริษัทก�ำหนดกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุม
่ ได้แก่

กลุ่มคอนโดมิเนียม กลุ่มบ้านเดี่ยว กลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โดยบริษัทให้ความส�ำคัญกับการ

ออกแบบและตกแต่ง การออกแบบจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในอย่างลงตัว สอดคล้องกับรูปแบบ

และวิถีการใช้ชว
ี ิตในเมืองของคนรุน
่ ใหม่ รวมทั้งมีสง่ิ อ�ำนวยความสะดวกภายในโครงการอย่าง

ครบถ้วน เช่น สระว่ายน้�ำ การจัดพื้นที่สเี ขียวให้มส
ี ด
ั ส่วนที่มากพอ เครื่องออกก�ำลังกาย เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการโครงการและ

บริการหลังการขาย ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ การวางแผนงานพัฒนาการก่อสร้างโครงการ

ที่จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนลูกค้าที่เข้าอยู่อาศัยแล้วส่วนการบริการหลังการขายจะมีหน่วย
งานบริการโดยเฉพาะที่ให้บริการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เข้าพักอาศัยแล้ว

กลยุทธ์ทางด้านราคา
บริษัทก�ำหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การก�ำหนด

ต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท�ำเลที่ต้ัง พื้นที่ใช้สอย เป็นต้น

และเปรียบเที ยบกั บราคาขายของโครงการอื่ นที่ มีรูปแบบและที่ ต้ังอยู่ใกล้ เคี ยงกั น รวมทั้ ง
พิจารณาถึงต้นทุนของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าใช้จ่ายใน

การก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการก�ำหนดราคาขายจะต้องเป็นราคาที่เหมาะ
สม ผูบ
้ ริโภครูส
้ ก
ึ ถึงความคุ้มค่า อาทิเช่นตั้งราคาที่เหมาะสมบนท�ำเลเดียวกันกับคู่แข่งขันด้วย

ราคาที่ต่�ำกว่าเล็กน้อยแต่คณ
ุ ภาพและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเท่ากัน เป็นต้น นอกจากนีบ
้ ริษัท
จะต้องสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมที่ต้องการได้

บริ ษั ท มี น โยบายในการให้ ส่ ว นลด กรณี ข ายให้ ลู ก ค้ า ที่ มี คุ ณู ป การกั บ บริ ษั ท เช่ น  

กรรมการ พนักงานของบริษัท เจ้ าหนี้เงิ นกู้   เป็นต้ น  โดยมีการให้ส่วนลดในวงเงิ นไม่เกิ น

100,000 บาท / ห้อง    

กลยุทธ์ทางด้านสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารการตลาดในรู ปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทาง

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถรับรู้และจดจ�ำชื่อบริษัท และโครงการของ
บริษัทได้ ดังนี้
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1) การโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชน (Mass Media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดในวงกว้าง

2) การสื่อสารผ่านสื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media) เช่น ป้ายบิลบอร์ด ป้ายบอกทาง เพื่อ
เป็นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่รอบๆ โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงกับท�ำเลที่ต้ัง

โครงการเป็นหลัก

3) การสื่อสารในช่องทางเลือกอื่นๆ (Below The Line) เช่น การสื่อสารทางตรง (Direct
Mail) การออกบูธแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมที่โครงการ การจัดกิจกรรมลูกค้าแนะน�ำ

ลูกค้า การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น เป็นต้น  

4) การสื่อสารการตลาดในช่องทางสื่อใหม่ (New Media) เช่น การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท (www.rp.co.th) การสื่อสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-Mail)
การโฆษณาผ่านเว็บไซต์อ่ น
ื ๆ การส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์มอ
ื ถือ (SMS) เป็นต้น

5) การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเก่าในโปรแกรม (Member Get Member)

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ และ

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล เช่น การแถลง

ข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ การจัดท�ำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า 

เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและโครงการที่ก�ำลังขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัด
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กับลูกค้าที่ซ้ อ
ื โครงการของบริษัทไปแล้ว เพื่อให้ลก
ู ค้าได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับบริษัท อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้เกิดการแนะน�ำ
และบอกต่อเกี่ยวกับโครงการของบริษัทไปยังผู้บริโภคอื่น ๆ ต่อไป

ในด้านของการส่งเสริมการขายบริษัทจะพิจารณาถึงแรงจูงใจที่ท�ำให้ผบ
ู้ ริโภคตัดสิน

ใจซื้อ ก่อนที่จะน�ำมาพิจารณาเพื่อน�ำมาออกแบบโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การ

แถมเฟอร์นิเจอร์ การแถมเครื่องปรับอากาศ การแถมโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต  เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายในโครงการที่เปิดตัวไปสักระยะ

ในโครงการริชพาร์ค@เจ้ าพระยา โดยการการันตีค่าเช่า  ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการ

จัดหาผูเ้ ช่าให้แก่ลก
ู ค้าที่ซ้ อ
ื ห้องชุดในช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญาผ่านทางพนักงานขาย

โครงการหรือผูท
้ ่ีเข้ามาเยีย
่ มชมโครงการของบริษัท ซึง่ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายจากโปรโมชัน
่ ดังกล่าว

แล้ว บริษัทจะยังคงมีผลตอบแทนที่สูงกว่าราคาฐานซึ่งเป็นราคาขายของบริษัทที่ได้จากการ
ค�ำนวณการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆ

กลยุทธ์ทางด้านการจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
บริษัทมีชอ
่ งทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่านส�ำนักงานขายของแต่ละโครงการ

ด้วยทีมงานขายที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถ

อธิบายให้ลก
ู ค้าและประชาชนทั่วไปทีส
่ นใจได้รบ
ั รูร้ บ
ั ทราบรายละเอียดและข้อมูลของโครงการ
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และมีหอ
้ งตัวอย่างเปิดแสดงให้ผท
ู้ ่ีสนใจชม ณ ที่ต้ังโครงการ โดยในแต่ละโครงการจะมีทีมขาย

ประมาณ 1 - 4 คน ตามแต่ขนาดของโครงการ และมีการก�ำหนดค่านายหน้าในการขายเพื่อ

สร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมขาย

นอกจากนี้ บริษัทจะท�ำการพิจารณาถึงระดับการแข่งขันบริเวณรอบโครงการ ระดับ

ความยากง่ายในการขาย โดยหากโครงการใดที่มก
ี ารแข่งขันสูง บริษัทจะด�ำเนินการว่าจ้างทีม

ขายจากบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานขายจากภายนอกให้เป็นผู้บริหารการขายโครงการ

ซึ่งมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการตลาดตลอดจนช่วยจัดหาทีมงานขายควบคู่กับ

ทีมงานขายของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นร้อยละตามมูลค่าขาย

ที่เกิดขึ้นเป็นอัตราตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานที่จ้างหรือพนักงานขาย ภายใต้กรอบ

อ�ำนาจอนุมต
ั ิของบริษัทซึ่งจะผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผูจ
้ ัดการฝ่าย ผูอ
้ �ำนวยการฝ่าย

และประธานบริหารตามตารางอ�ำนาจอนุมต
ั ท
ิ ก
่ี ำ� หนด โดยค่าใช้จา่ ยในการขายทั้งหมดจะยังคง
มีผลตอบแทนทีส
่ งู กว่าราคาฐาน และจะไม่กอ
่ ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อก�ำไรของบริษัทแต่
อย่างใด

ทั้งนี้ ผูท
้ ่ีสนใจในโครงการของบริษัทยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียด

ได้ท่ีหมายเลข 02-886-1817 หรือศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rp.co.th

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางเป็นหลัก โดยมีการก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งปรับตาม

สถานการณ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้ารายย่อยทั้งหมด และ
ไม่มีรายใดที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

การก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละโครงการ มีลักษณะดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ราคาต่อหน่วย

ระดับรายได้ต่อเดือน

A

5.00 – 7.50 ล้านบาท

80,000 บาทขึ้นไป

B

3.00 – 4.99 ล้านบาท

50,001 - 80,000 บาท

C

1.00 – 2.99 ล้านบาท

15,001 – 50,000 บาท
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2.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

(MPI) คาดว่ า จะหดตั ว ร้ อ ยละ 3.8 ในขณะที่ ปี 2561 ที่ MPI ขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.6 โดย
อุตสาหกรรมส�ำคัญที่หดตัวในปี 2562 อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ที่มิใช่ยางล้อ ตามปริมาณ

วัตถุดิบที่เข้าสู่ตลาดลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด การชะลอตัวของตลาดจีน

และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่ลดลง ยานยนต์เป็นการลดลงของตลาดในประเทศ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิ จในประเทศที่ ชะลอตั ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเข้มงวดของ

สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์และตลาดส่งออกเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าชะลอตัว เหล็กและเหล็กกล้า ลดลงทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน

โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่ลดลง เช่น เหล็กลวด ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูป

พรรณ ชนิดรีดร้อน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากมาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย (Loan to Value : LTV)ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้
ยอดจ�ำหน่าย และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลง เช่น

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม เนื่องจาก

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องน�ำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น ส่วน
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในปี 2562 อาทิ เครื่องปรับอากาศ โดยเครื่องปรับอากาศมีค�ำ

สั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เภสัชภัณฑ์มีค�ำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดและยาผงที่ผู้ผลิตบางรายสามารถท�ำตลาดต่างประเทศได้มาก
ขึ้น ท�ำให้มีการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP สามไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อย

ละ 2.5 ชะลอตัวลงจากสามไตรมาสแรกของปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.3  ในสามไตรมาส

แรกของปี 2562 การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อย
ละ 0.4 ภาคบริการเพิม
่ ขึ้นร้อยละ 3.8 การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิม
่ ขึ้นร้อยละ

4.6 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 การส่งออกสินค้าและบริการหดตัวร้อยละ 5.0

GDP สาขาอุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของปี2562 หดตัวร้อยละ 0.4 ชะลอตัวลง

เล็กน้อยจากสองไตรมาสแรกที่มก
ี ารขยายตัวร้อยละ 0.2 และหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีกอ
่ น
ทีข
่ ยายตัวร้อยละ 2.8 โดยชะลอตัวจากการผลิตยานยนต์การผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลือของปี 2562 ควรให้ความส�ำคัญกับการ
ขับเคลื่อนการส่งออก โดยขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มโี อกาสได้รบ
ั ประโยชน์จากมาตรการ

กีดกันทางการค้า และส่งเสริมพัฒนาห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิม
่ ขึ้น เป็นต้น

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

อยูท
่ ่ีระดับ 102.34 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 (105.73) ร้อยละ3.20 อุตสาหกรรมที่
ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 อาทิการผลิต

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างอื่ น ๆ การผลิ ต ยานยนต์ แ ละการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ จ ากการกลั่ น

ปิโตรเลียม เป็นต้น ส�ำหรับแนวโน้มปี 2563 คาดว่า  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่
ม ขึ้นจากปี 2562เนื่องมาจากความต่อเนื่องในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟ

ความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ เป็นต้น ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มปรับ
ตัวดีข้น
ึ ต่อเนื่อง

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี2562 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ท่ี

ระดับ 102.76 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 (105.10) ร้อยละ 2.22 อุตสาหกรรมที่ส่ง
ผลให้ดัชนีการส่งสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 อาทิการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
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การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นปิโตรเลียม และการผลิตยานยนต์เป็นต้น ส�ำหรับแนวโน้ม

ปี 2563 คาดว่า ดัชนีการส่งสินค้าจะขยายตัวเพิ่ม ขึ้นสอดคล้องกับ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(มูลค่าเพิ่ม) ข้างต้น

เศรษฐกิจโลก ปี 2562
ปี 2562 IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ลดลงจากปี 2561 ที่

ขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2562 มีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง ตามปริมาณ
การค้าโลกที่หดตัวลง ซึ่งสาเหตุส�ำคัญเป็น ผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยัง
คงอยูร่ ะหว่างการเร่งเจรจาหาข้อยุติ ช่วงปลายปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มม
ี ติลดระดับ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากระดับ 1.75-2.00% เป็น 1.50-1.75% โดยคาดหวังว่า

จะมีสว
่ นช่วยกระตุ้นการลงทุนสหรัฐฯ ในระยะต่อไป สอดคล้องกับ ประเทศคู่ค้าหลักของไทย

ที่สว
่ นใหญ่ยงั คงมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม
่ เติม เพื่อสนับสนุนการขยายตัว ของ

เศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คาดการณ์ว่าในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 สถานการณ์ราคาน้�ำมันดิบ
ในตลาดโลกอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวลง โดยราคาน้�ำมันดิบดูไบ เดือน พฤศจิกายน 2562 อยู่

ที่ 61.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีระดับ
ราคา 65.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ส�ำหรับปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ราคาน้�ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย

อยูท
่ ่ี 63.38 ดอลลาร์ สหรัฐฯ /บาร์เรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 70.52 ดอล

ล่าร์สหรัฐฯ /บาร์เรล อย่างไรก็ตาม ยังคง ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้�ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบน
ั กลุ่มโอเปคและประเทศพันธมิตรมีแนวโน้มขยาย ระยะเวลาปรับลดก�ำลังการผลิต
น้�ำมันดิบ ที่จะสิน
้ สุดในเดือน มี.ค. 2563 และปริมาณน้�ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ คาด ว่าจะปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น หลังท่อขนส่งน้�ำมันดิบ จากแคนาดาไปยังสหรัฐฯ สามารถกลับมาด�ำเนินงานได้อีก
ครั้ง หลังเกิด เหตุน้�ำมันรั่วไหล

นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามทั้งการเผชิญกับความไม่

แน่นอนของสงคราม การค้าที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก ความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ข้อ

พิพาทระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจส่งผลให้ราคาน้�ำมันดิบปรับตัว สูงขึน
้ ทุน
้ เป็นเหตุให้ตน
การผลิตปรับตัวตามไปได้อย่างไรก็ดีหากสหรัฐฯ และจีน สามารถบรรลุขอ
้ ตกลงการค้าได้ เป็น

ผลส�ำเร็จ อาจเป็นตัวแปรหนุนให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาคธุรกิจกลับคืนมา ตลอด

จนภาคการส่งออก และภาคการผลิตอาจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก
ปัจจัยบวกดังกล่าว
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สถานการณ์ ต ลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ในจั ง หวั ด ภู มิ ภ าคปี 2562 และแนวโน้ ม ปี 2563 ศู น ย์ ข้ อ มู ล

อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานตลาดที่อยู่

อาศัยที่อยูร่ ะหว่างการขาย (แต่ละโครงการมีหน่วยเหลือขายมากกว่า 6 หน่วย) รวมโครงการ

ของการเคหะ แห่งชาติ (กคช.) แต่ไม่รวมบ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่จังหวัดหลักภูมภ
ิ าค 20 จังหวัด
ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ ได้ท าการ ส ารวจเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบครึ่งปี

แรก และรอบครึง่ ปีหลัง โดยข้อมูลล่าสุด ในช่วงครึง่ แรกปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ สถานการณ์
ตลาดที่อยูอ
่ าศัยจังหวัดหลักในภูมิภาค

1.1 หน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2561 (ธันวาคม 2561) ในจังหวัดหลักภูมิภาค 20 จังหวัด

ประกอบด้วย ภาคตะวันออก มี 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ภาค

ใต้มี 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานีภาคเหนือ มี 4
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5

จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และมหาสารคาม ภาค
กลาง มี 2 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี ภาคตะวันตก มี 2 จังหวัด

ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรีณ สิ้นครึ่งหลังปี 2561 นับเฉพาะ โครงการบ้าน

จัดสรรและอาคารชุด ที่มห
ี น่วยเหลือขายไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยต่อโครงการ พบว่า มีท่ีอยู่

อาศัยเหลือ ขายสะสมจ านวน 117,101 หน่วย มูลค่า 396,671 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

โครงการบ้านจัดสรร 86,326 หน่วย มูลค่า  280,042 ล้านบาท และโครงการอาคาร

ชุด 30,775 หน่วย มูลค่า 116,629 ล้านบาท จะเห็นได้ ว่าจ านวนหน่วยเหลือขายใน

ตะวันออก 3 จังหวัดมีสด
ั ส่วนมากที่สด
ุ ร้อยละ 50.3 รองลงมาภาคใต้4 จังหวัด ร้อยละ

13.1 ภาคเหนือ 4 จังหวัด มีสัดส่วนร้อยละ 12.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

ร้อยละ 11.6 ภาคกลาง 2 จังหวัดร้อยละ 7.3 ส่วนในภาคตะวันตก 2 จังหวัดมีหน่วย
เหลือขายเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดร้อยละ 5.3 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด

1.2 หน่วยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562) จ านวนหน่วย

ที่อยูอ
่ าศัยที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน) มีจ านวนรวม
26,464หน่วย มูลค่า  89,800 ล้านบาท ลดลงทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า  โดยลดลง

ร้อยละ 10.3 และร้อยละ 9.9 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ า

นวน 29,508 หน่วย มูลค่า  99,699 ล้านบาท จะเห็น ว่ามีหน่วยเปิดขายใหม่ในภาค

ตะวันออก มากที่สุดจ านวน 14,529 หน่วย หรือร้อยละ 54.9 รองลงภาคใต้มี จ า
นวน 4,405 หน่วย หรือร้อยละ 16.6 ภาคเหนือมีจ านวน 2,374 หน่วย หรือร้อยละ

9.0 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 2,360 หน่วย หรือร้อยละ 8.9 ภาคตะวันตก
มีจ านวน 1,953 หน่วย หรือร้อย ละ 7.4 ส่วนภาคกลาง มีหน่วยเปิดขายใหม่น้อยที่

สุดจ านวน 843 หน่วยหรือร้อยละ 3.2 ของหน่วยที่เปิดขาย ใหม่ท้ังหมด ในจ านวนนี้

เป็นโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 จ านวน 15,639 หน่วย

มูลค่า  41,498 ล้านบาท ลดลงทั้งจ านวนหน่วย และมูลค่า  ร้อยละ 8.4 และร้อยละ
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16.3 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ ช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มีจ านวน 17,069 หน่วย และ
มีมูลค่า 49,586 ล้านบาท หากพิจารณารายภาคจะเห็นว่า ภาคตะวันออก ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก มีหน่วยเปิดขายใหม่สงู กว่าค่าเฉลี่ย ย้อน

หลังปีครึ่ง ส่วนภาคใต้ และภาคกลาง มีหน่วยเปิดขายใหม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังปี

ครึ่ง (ดูแผนภูมิท่ี 2) ในด้านประเภทและราคาที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562

ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.5 เป็นทาวน์เฮ้าส์ รองลงมาร้อยละ 30.8 เป็นบ้านเดี่ยว ส�ำหรับ

บ้านแฝดเปิดขายใหม่ร้อยละ 16.7 ส่วนอาคารพาณิชย์พักอาศัย เปิดขายใหม่ร้อย

ละ 2.4 โดยทุกประเภทที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เปิดขายใหม่ในระดับราคา 2.01 – 3.00

ล้านบาท มากที่สุด ยกเว้นที่ดินเปล่าเปิดขายใหม่ในระดับราคาต่ ากว่า  1 ล้านบาท

มากที่สุด และเปิดขายใหม่เพียงร้อยละ 0.7ในด้านประเภทและราคาที่เปิดขายใหม่

ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 เป็นประเภท 1 ห้องนอน และเปิดขาย

ใหม่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 18.1 เป็นสตูดิ
โอ ส่วนใหญ่เปิดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด ส าหรับประเภท

2 ห้องนอนเปิดขายใหม่ ร้อยละ 14.9 เปิดขายใหม่ในระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้าน

บาทมากที่สุด ส่วนประเภท 3 ห้องนอนขึ้นไปเปิด ขายใหม่เพียงร้อยละ 1.6 เปิดขาย

ใหม่ในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปมากที่สุด

1.3 หน่วยอยูร่ ะหว่างการขายทั้งหมด (Total Supply) ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม มิถุนายน 2562) เมื่อน�ำจ�ำนวนหน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี 2561 (ธันวาคม 2561) รวม

กับหน่วยที่เปิดขายใหม่ในช่วง ครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถน
ุ ายน) พบว่า มีหน่วยที่

อยูอ
่ าศัยที่อยูร่ ะหว่างการขายทั้งหมด หรือ Total Supply รวม 143,565 หน่วย มูลค่า 
486,471 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 101,965 หน่วย (ร้อยละ 71.0)

มูลค่า 321,540 ล้านบาท (ร้อยละ66.1) และโครงการอาคารชุด จ�ำนวน 41,600 หน่วย
(ร้อย ละ 29.0) มูลค่า 164,931 ล้านบาท (ร้อยละ33.9)

1.4 หน่วยขายได้ใหม่ (Demand) ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562) ใน
ช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีหน่วยที่อยูอ
่ าศัยขายได้ใหม่ รวม 23,140 หน่วย มูลค่า 78,280

ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 14,473 หน่วย มูลค่า 42,504 ล้านบาท

และโครงการอาคารชุด จ านวน 8,667 หน่วย มูลค่า  35,786 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี
1) ในด้านประเภทและราคาขายโครงการบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี

2562 เป็นทาวน์เฮ้าส์ มากที่สุดร้อยละ 42.9 และขายได้ในระดับราคา 2.01 – 3.00

ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 36.7 ขายได้ในระดับราคา 3.01 –

5.00 ล้านบาทมากที่สุด ส่วนบ้านแฝดขายได้ใหม่ร้อยละ 15.7 ขายได้ในระดับราคา 

2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด อาคารพณิชย์ขายได้ใหม่ร้อยละ 4.0 ขายได้ในระดับ
ราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สด
ุ และที่ดินเปล่าขายได้ใหม่เพียงร้อยละ 0.8 ขาย
ได้ในระดับราคาต่�ำกว่า 1 ล้านบาทมากที่สุด
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1.5 หน่วยเหลือขาย ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562 (มิถุนายน 2562) ณ สิ้นสุดครึ่งแรกปี 2562
ในจังหวัดหลักภูมภ
ิ าค 20 จังหวัด มีท่อ
ี ยูอ
่ าศัยเหลือขายสะสมจ านวน 120,425 หน่วย

มูลค่า 408,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจ�ำนวนและมูลค่า โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และ
ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มจ
ี  านวน 108,668 หน่วย

มูลค่า  372,723 ล้านบาท แบ่ง ออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร 87,492 หน่วย มูลค่า 
279,036 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 32,933 หน่วย มูลค่า 129,145 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าจ านวนหน่วยเหลือขายมีสัดส่วนอยู่ในภาคตะวันออกมากที่สุด ร้อยละ

51.4 รองลงมาภาคใต้ร้อยละ 13.4 ภาคเหนือร้อยละ 11.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 10.9 ภาคกลางร้อยละ 7.2 ส่วนภาคตะวันตกมีสด
ั ส่วนเหลือขายน้อยที่สด
ุ ร้อย

ละ 5.5 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด

1.6 อัตราดูดซับต่อเดือน ณ สิน
่ าศัยที่เหลือขายในจังหวัดหลัก
้ สุดครึ่งแรกปี 2562 ที่อยูอ

ภูมิภาค 20 จังหวัดมีจ�ำนวน 120,425 หน่วย โดยมีอัตราดูดซับร้อยละ 2.7 ลดลง

เมื่อเที ยบกั บช่วงเวลาเดี ยวกั นของปีก่อนซึ่งมีอัตราดูดซับร้อยละ 3.1 ซึ่งอั ตราดูด

ซับในรอบการส ารวจนี้ลดลงจากครั้งก่อน ท าให้ระยะเวลาการขายอุปทานเหลือ

ขายสะสมเพิม
่ าศัย
่ มาก ขึ้นจาก 28 เดือน เป็น 31 เดือน 12 สถานการณ์ตลาดที่อยูอ
ภูมภ
ิ าค ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 จัดท าโดย ศูนย์ขอ
้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ เมื่อพิจารณาอัตราดูดซับแต่ละประเภท พบว่า โครงการอาคารชุด
มีอัตราดูดซับร้อยละ 3.5 ซึง่ คาดว่า หน่วยเหลือขายจ านวน 32,933 หน่วย จะใช้ระยะ

เวลาในการขายประมาณ 23 เดือน ลดลงจากช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรา

ดูดซับร้อยละ 4.6 โดยอาคารชุดในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วย เหลือ
ขายมากที่สุดจ านวน 11,146 หน่วย มีอัตราดูดซับร้อยละ 3.7 ต่อเดือน คาดว่าจะใช้

เวลาประมาณ 21 เดือนในการขาย

1.7 ประมาณการหน่วยเหลือขาย ณ สิ้นปี2562 - 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้

ประมาณการจ�ำนวนหน่วยเหลือขายที่อยูอ
่ าศัยในจังหวัดหลักภูมิภาค 20 จังหวัด ณ

สิน
้ ปี 2562 มีจ านวนประมาณ 109,000 หน่วย และคาดว่า ณ สิน
้ ปี 2563 จะมีจ�ำนวน

ประมาณ 87,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2562 เนื่องจาก

รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยกระตุน
้ อสังหาริมทรัพย์ โดยให้มก
ี ารลดค่าธรรมเนียมโอน
กรรมสิทธิแ
์ ละค่าจดจ�ำนอง เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ไป

จนถึงสิน
่ ยูอ
่ าศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจาก ผูป
้ ระกอบการ
้ ปี 2563 เฉพาะทีอ

โดยไม่นบ
ั รวมบ้านมือสอง ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้มก
ี ารเร่งโอนกรรมสิทธิท
่ าศัยจากผู้
์ ่ีอยูอ
ประกอบการ และดูดซับอุปทานเหลือขายในตลาดออกไป จนสามารถปรับสมดุลของ
อุปทานเหลือขายให้ ต่�ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีท่ีมจ
ี �ำนวนเหลือขายเฉลี่ย 106,790 หน่วยได้
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โครงการ
บางซ่อน

ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น

เตาปูน

ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

ราชพฤกษ์

เดอะ ริชวิลล์ ราชพฤกษ์

BANGKOK HORIZON

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ�ำกัด (มหาชน)

U delight

บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

THE TREE

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

บริษัท ชีวาทัย จ�ำกัด

ลภาวัน 19

บริษัท ลภาวัน จ�ำกัด

เวอรีเดียน ราชพฤกษ์

บริษัท ธีรกมล พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด

Casa presto

บริษัท ควอลิต่ีเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ฟลอราวิลล์

บริษัท ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

LPN แบริง่

บริษท
ั แอลพีเอ็นดีวล
ิ อปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

PLEX บางนา

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

Metro Riverfront

บริษท
ั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

ดีคอนโด รัตนาธิเบศร์

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
สุขุมวิท105

ไทรม้า

สาทร-ตากสิน

ศรีนครินทร์

สุขุมวิท 3

วิสท
ุ ธิกษั ตริย์

พหลโยธิน 59

ศรีนครินทร์

เดอะริชบิซโฮม สุขุมวิท 105

ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

เดอะริช สาทา-ตากสิน

ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น

เดอะริช@นานา

ดิ เอท

ริชพาร์ค@เทอมินอล

เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์
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ผูป
้ ระกอบการ

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท พระนั่งเกล้า บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
Aspire รัตนาธิเบศร์

บริษัท ควอลิต่ีเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ไบสท์

บริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

The Room

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

Nye

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

The Base พระราม 9

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ลุมพินี เพลส

บริษท
ั แอลพีเอ็นดีวล
ิ อปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

The Tree สุขุมวิท 71 – เอกมัย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด(มหาชน)

Asthon (Asoke)

บริษท
ั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)

The Esse (Asoke)

Singha Estate Public Company Limited

Noble (เพลินจิต)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน

HYDE 11

Grande Asset Hotels & Property Public

Life Pinklao

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด(มหาชน)

URBANO

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด(มหาชน)

LAZIO

บริษัท เอเชีย ธนสิน จ�ำกัด

โมดิส หลักสี่

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ไนท์บริดล์ อินเตอร์เชนจ์

บริษัท แอสเซทไวส์ จ�ำกัด

IDEO NEW RAMA9

บริษท
ั อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

The Base Garden RAMA9

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

The Tree หัวหมาก

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด(มหาชน)

Siamese พระราม 9

บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จ�ำกัด

ศรีนครินทร์ - หัวหมาก สเตชั่น

Company Limited
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โครงการ

เอกมัย ซอย 8

วุฒากาศ

เดอะริช เอกมัย

ริชพอยท์ วุฒากาศ

ผูป
้ ระกอบการ

PITI EKKAMAI

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

XT EKKAMAI

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

MARU EKKAMAI

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด

IMPRESSION EKKAMAI

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

METRO SKY @WUTTHAKAT

บริษท
ั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

Altitude Unicorn

บริษท
ั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด(มหาชน)

(มหาชน)

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
บริษัทมีความเชื่อมั่นในโครงการของบริษัทที่จะสามารถแข่งขันได้กับโครงการของผู้

ประกอบการอื่น เนื่องจากความมีศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้
ท�ำเลทีต
่ ้ังของโครงการ

บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ ในเรื่องของสถานที่และท�ำเลที่ต้ังของ

โครงการที่จะด�ำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริโภค โดยจะต้อง

อยู่ในท�ำเลที่ดี มีศักยภาพ ใกล้สถานที่ส�ำคัญ เช่น สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า  โรง

พยาบาล เป็นต้น การเดินทางคมนาคมเป็นไปโดยสะดวก โดยในหลายๆ โครงการของ

บริษัท จะอยูใ่ กล้แนวรถไฟฟ้าในปัจจุบันหรือที่จะด�ำเนินการก่อสร้างในอนาคต หรือ
อยูใ่ กล้ทางขึ้นลงทางด่วนหรือถนนวงแหวนต่างๆ ท�ำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการของ

บริษัทจะได้รับการตอบรับจากลูกค้า

การออกแบบโครงการทีม
่ เี อกลักษณ์

บริษท
ั ด�ำเนินการออกแบบโครงการทีเ่ น้นให้สามารถตอบสนองความต้องการ

และรู ปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค โดยจัดวางผังให้เหมาะสมกับท�ำเลพื้นที่ และ

จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตอบรับความต้องการของ

ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยโครงการของบริษัทจะให้มีการออกแบบ
โดยสถาปนิกชั้นน�ำที่มีช่ อ
ื เสียงและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในธุรกิจ
การบริหารความสัมพันธ์ลก
ู ค้า

บริษัทก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ ที่จะต้องมุง่ เน้นสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลก
ู ค้า โดยการน�ำระบบการบริหารความสัมพันธ์ลก
ู ค้า (Customer Relationship Management) มาใช้ในการบริหารกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ โดย
มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าทุกราย และมีการสื่อสารกับลูกค้าเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ให้
ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัท อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

ซึง่ จะท�ำให้เกิดการแนะน�ำและบอกต่อเกีย
่ วกับโครงการของบริษัทไปยังผูบ
้ ริโภคอื่นๆ
ต่อไป
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
2.3.1 การจัดหาให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่าย

การจัดหาที่ดิน
บริษัทมีชอ
่ งทางการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจากแหล่งต่างๆ หลายแหล่ง ได้แก่

การสืบหาที่ดินโดยผูบ
้ ริหารของบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มผูท
้ ่ีมป
ี ระสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มายาวนาน และมีสายสัมพันธ์อันดี กับผู้คนในแวดวงธุ รกิ จที่ หลากหลาย หรือผู้ท่ี มีท่ี ดินใน

ครอบครอง การจัดหาที่ดินจากนายหน้าค้าที่ดิน หรือการจัดหาที่ดินผ่านการประมูลทรัพย์สิน
จากสถาบันการเงินซึ่งเป็นทรัพย์สน
ิ ที่ติดเป็นหลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือการประมูล

ทรัพย์สน
ิ จากกรมบังคับคดี เป็นต้น โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกซื้อที่ดินที่ผา่ นการพิจารณาถึง
ศักยภาพท�ำเลทีต
่ ้งั ของทีด
่ น
ิ นัน
้ ริโภค
้ แล้วว่าสามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น ผูบ

มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในละแวกนั้น มีการพัฒนาสาธารณูปโภคในบริเวณนั้นเพียงพอ

การเดินทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวก เป็นต้น จากนั้นบริษัทจะด�ำเนินการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านการตลาด การเงิน การก่อสร้าง หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และเมื่อผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการแสดงให้เห็นว่ ามีศักยภาพในการพัฒนา

โครงการ และสามารถสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมได้ บริษัทจะก�ำหนดราคาซื้อและ

ท�ำการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิน
ั ต่อไป โดยนโยบายของบริษัทจะท�ำการซื้อ
์ ้น

ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทันที จะไม่ท�ำการซื้อที่ดินเพื่อรอเก็บไว้ เนื่องจากไม่ต้องการรับภาระ

ต้นทุนการถือครองทีด
่ น
ิ โดยไม่จำ� เป็น ปัจจุบน
ั บริษัทไม่มท
ี ด
่ี น
ิ รอการพัฒนา (ศึกษารายละเอียด

ได้ในส่วนที่ 1 ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสาะ

หาที่ดินที่มีศักยภาพอย่างสม่�ำเสมอโดยเมื่อบริษัทพบที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมต่อการ
พัฒนา บริษัทพร้อมที่จะด�ำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการซื้อที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตาม

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง บริษัทจะเปิดให้มีการประมูล

เพื่อคั ดเลื อกจากบริษัทที่ ปรึกษาประมาณ 2 - 3 รายให้ท�ำการยื่นข้อเสนอเข้ามายังบริษัท

โดยบริษัทจะพิจารณาจากราคาที่เสนอ ผลงาน ประสบการณ์ และความพร้อมในการท�ำงาน

ประกอบการคัดเลือก โดยที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจะท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ตรวจสอบ

คุณภาพและความถูกต้องในรายละเอียดขั้นตอน เทคนิค วิธก
ี ารท�ำงาน การติดตั้ง และทดสอบ

งานในระหว่างการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ส�ำหรับโครงการแนวราบอาทิเช่น บ้านเดี่ยวและ
ทาวเฮ้าส์/ทาวโฮมส์ บริษัทอาจไม่จ�ำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจากภายนอก

ก็ได้ เนื่องจากทีมงานภายในของบริษัทมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่น้ีในโครงการบาง
รายงานประจ�ำปี 2562
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ประเภท เช่น เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 เป็นต้น ส�ำหรับโครงการแนวสูงเกินกว่า  8 ชั้น

หรืออาคารที่สงู เกิน 23 เมตรขึ้นไป เป็นอาคารที่จัดอยูใ่ นประเภทอาคารสูงตามนิยามในพรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ซึ่งจะมีขอ
้ ก�ำหนดในการก่อสร้างอาคารที่เข้มงวดกว่า  ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องระบบระบายอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันเพลิงไหม้, ระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย, ระบบ

ระบายน้�ำทิ้ง, ระบบประปาและระบบลิฟต์ ดังนั้นบริษัทจ�ำเป็นที่จะด�ำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา

ควบคุมงานก่อสร้างจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมา
และการท�ำหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างแทนบริษัทเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามที่กฏหมาย
ก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทจะว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจากภายนอกตามที่ธนาคาร

ที่ปล่อยกู้แก่บริษัทแจ้งความประสงค์มา

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทมีหน่วยงานภายในในการประสานงานเพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่อ

ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจากบริษัทภายนอก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้รับเหมา

ก่อสร้างหลักที่จะให้มีการประกวดราคาในทุกโครงการ โดยให้มีผู้ย่ ืนเสนอราคา 3 รายขึ้นไป

โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ได้แก่ ราคาที่เสนอ ประสบการณ์ ชื่อเสียง

และผลงานในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษัท

ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยังพิจารณาถึง

ความพร้อมในการท�ำงานและสถานะการเงินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ประกอบการคัด
เลือก ทั้งนี้ ในอดีตที่ผา่ นมาบริษัทไม่เคยมีกรณีพิพาทโดยตรงกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

การจัดหาวัสดุก่อสร้างและสินค้าจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาโครงการ
ในการจัดหาวัสดุกอ
่ สร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะให้ผรู้ บ
ั เหมาก่อสร้าง

เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก เป็นต้น รวมทั้ง

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวเองด้วย โดยบริษัทจะ
ก�ำหนดคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการให้ผรู้ บ
ั เหมาก่อสร้างทราบ ซึ่ง
ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้ท�ำการประเมินและค�ำนวณค่าวัสดุก่อสร้างที่จะต้องใช้ท้ังหมดไว้เป็น

ส่วนหนึ่งของค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ในขณะที่วัสดุก่อสร้างบางประเภทที่มีการใช้เป็นจ�ำนวน
มากในรู ปแบบที่เหมือนกัน หรือสามารถนับจ�ำนวนได้แน่นอน และมีราคาต่อหน่วยค่อนข้าง

สูง บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเอง เช่น เสาเข็ม ลิฟต์ สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

ก�ำเนิดไฟ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถจัดหาได้จากผู้จัดจ�ำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมากเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบน
ั บริษัทไม่มก
ี ารพึ่งพิงผูจ
้ ัดจ�ำหน่ายหรือผูร้ บ
ั เหมา

ก่อสร้างจากภายนอกรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีการติดต่อกับคู่ค้าที่เป็นผู้
จ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างประมาณ 10 ราย และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยไม่มีการซื้อจากผู้

จัดจ�ำหน่ายรายใดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าซื้อหรือจัดจ้างทั้งหมด ในขณะที่ใน
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บางปีอาจมีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

มูลค่าซื้อหรือจัดจ้างรวม แต่ถือเป็นลักษณะธุรกิจปกติท่ีมีมูลค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจ�ำนวน

ที่สูงตามขนาดของโครงการ ซึ่งในการว่าจ้างนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องท�ำหนังสือสัญญา
ค้�ำประกันงานให้แก่บริษัทตามมูลค่าจ้างด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลงานและการด�ำเนิน

การก่อสร้างให้แก่บริษัท โดยบริษัทสามารถเลือกพิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอก

ได้โดยการเปิดประมูลราคาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกเสนอเข้ามา จึงท�ำให้ไม่มีการพึ่งพิง
ผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจ�ำนวนหน่วยที่จอง ท�ำสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยัง

มิได้โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการมีจ�ำนวน 834 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 4,515.38 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

จ�ำนวนหน่วยทีจ
่ องหรือท�ำ
สัญญาแล้วแต่ยงั ไม่ได้สง่
มอบ
จ�ำนวน
(หน่วย)

มูลค่า(ลบ.)

ระยะเวลา
ทีค
่ าดว่า
จะโอน
กรรมสิทธิ์

100.00

6

15.77

2563

635

100.00

2

4.39

2563

3,075.00

1,089

100.00

55

171.66

2563

ริชพาร์ค เทอมินอล @ หลักสี่

1,660.00

563

100.00

187

607

2563

เดอะริช @ สาทร-ตากสิน

2,100.00

509

100.00

3

9.68

2563

เดอะริช@นานา

3,838.00

413

57.21

189

1,816.91

2563

350.00

77

75.08

7

31.44

2563

เดอะริช@พระรามเก้า-ศรีนครินทร์
ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

2,124.00

558

17.92

218

1,020.30

2564

เดอะริช @ เอกมัย

3,408.00

492

-

52

398.43

2565

ริชพอยท์ @ วุฒากาศ

1,526.00

792

-

98

228.05

2564

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

จ�ำนวน
(หน่วย)

ความคืบ
หน้าในการ
ก่อสร้าง

ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

1,830.00

735

ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

1,463.00

ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น

โครงการ

คอนโดมิเนียม

ดิ เอท คอลเลคชั่น

ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ/ บ้านทรงอิสระ
เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105

671

140

54.00

3

19.50

2563

เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

572

173

56.00

5

18.85

2563

เดอะริช อเวนิว

360

16

100.00

8

169.06

2563

22,977

6,192

834

4,515.38

รวม
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3

ปัจจัย
ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่

อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและผลประกอบ
การของบริษัทอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ และแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้  ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันสูง
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ไตรมาส 4 ปี 2562
ส�ำหรับในไตรมาส 4 ปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณการจ�ำนวนหน่วยเหลือ

ขายที่อยูอ
่ าศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ณ สิ้นปี 2562 มีจ�ำนวนประมาณ 149,000 หน่วย และคาดว่า 

ณ สิ้นปี 2563 จะมีจ�ำนวนประมาณ 139,000หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.7 เนื่องจากรัฐบาลได้

ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจ�ำ

นอง เหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึง สิ้นปี 2563 เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยใน

ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ โดยไม่นับรวมการซื้อบ้านมือสอง ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้

มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอ
่ าศัยที่สร้างใหม่โดยผู้ประกอบการ และจะช่วยให้อุปทานเหลือขายสะสม
ในตลาดถูกดูดซับออกไป จนสามารถปรับสมดุลของอุปทานเหลือขายให้ใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลีย
่ ย้อนหลัง 5 ปีที่ 138,720 หน่วยได้(ดูแผนภูมิที่ 12)

ส�ำหรับทิศทางตลาดปี 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย

คาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวไม่เกิน 5% ซึ่งถือเป็นการขยายตัวในระดับที่ต่�ำ แม้ว่าจะมีปจ
ั จัยสนับสนุน

ส�ำคัญคืออัตราดอกเบีย
้ ขาลงและมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งการลดค่าธรรมเนียม

การโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจ�ำนอง รวมถึง “โครงการบ้านดีมีดาวน์” ที่คาดว่าจะเป็นจุดพลิกที่ท�ำให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ กลับมาฟื้นตัว ยอดการซื้ออสังหาริมทรัพย์มีอัตราการเติบโตขึ้น ส่งผลให้ความ
ต้องการซื้อในตลาดจะถูกทยอยดูดซับ ซึ่งในปี2563 ผู้ประกอบการยังคงต้องให้ความส�ำคัญกับการ

บริหารสินค้าที่อยูอ
่ าศัยที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและที่อยูอ
่ าศัยสร้างเสร็จรอการขาย (Inventory) เพื่อ

ให้ความต้องการซื้อไม่ค้างอยูม
่ ากเกินไป ซึ่งภาพรวมทั่วประเทศครึ่งแรกปี 2563 คาดว่าจะมีท่ีอยูอ
่ าศัย

เหลือขายประมาณ 245,371 หน่วย
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นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบจากสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งก�ำลัง ซื้อที่ชะลอตัว ผลจากสงครามการค้า 

อีกทั้งมาตรการก�ำกับสินเชื่อเพื่อที่อยูอ
่ าศัย (LTV) ฉุดยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธิ์เปิดตัวโครงการใหม่
ที่ยงั ส่งผลกระทบต่อเนื่อง จากภาพรวม ดังกล่าวถือเป็นบทพิสจ
ู น์สำ� หรับผูป
้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์

และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปรับกลยุทธ์รับมือกับความท้าทาย ที่ยังคงมีความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ

จากสภาวะการตลาดในปี 2562 ทีม
่ ป
ี จ
ั จัยการแข่งขันทีค
่ อ
่ นสูง และสภาพเศรษฐกิจทีช
่ ะลอ รวม

ถึงมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สง่ ผลให้การขายชะลอตัวตาม   แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัท

ได้มพ
ี ฒ
ั นาโครงการ  เน้นปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดและตรงกับกลุ่มผูบ
้ ริโภคที่มี
ก�ำลังซื้อมากขึ้น  ส่งผลให้บริษัทมียอดรับรู้รายได้ ที่ยังเป็นบวก แต่ไม่สูงเท่ากับ ปี 2561 ที่ผา่ นมา 

3.2 ความเสี่ยงที่บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
คอนโดมิเนียมเป็นหลัก
บริ ษั ท มี ร ายได้ ห ลั ก มาจากการประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี เ ป็ น

คอนโดมิเนียม  โดยนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้พัฒนาโครงการทั้ง
สิน
ั นาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 15 โครงการ
้ 18โครงการ เป็นโครงการที่พฒ

ซึง่ ได้ขายและปิดโครงการแล้ว คือ ริชท
่ี าวน์เวอร์เพชรเกษม,โครงการเลอริชรัชดา-สุทธิสาร,โครงการเลอ
ริช@อารียส
์ เตชัน
่ ,โครงการริชพาร์ค-บางซ่อน โครงการพร้อมโอน ริชพาร์ค เทอมินอล,ดิเอท คอลเลคชัน
่

,ริชพาร์ค เตาปูน,ริชพาร์ค เจ้าพระยา,ริชพาร์ค ทริปเปิ้ลสเตชั่น ,เดอะริช @สาทร ตากสิน โครงการที่

อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คือ  เดอะริช@นานา, เดอะริช อเวนิว ,เดอริช พระรามเก้า – ศรีนครินทร์ และ

มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างการขาย เดอะริช@เอกมัย ,ริชพอยท์ วุฒากาศ โดยระหว่างปี 2558  -2562 ราย

ได้พ่ึงพิงจากคอนโดมิเนียมเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 95.21 ของรายได้รวมปี 2562  จึงอาจท�ำให้บริษัท
อาจจะมีความเสี่ยงหากตลาดคอนโดมิเนียมเกิดภาวะอิ่มตัวและมีการถดถอยซึ่งอาจจะกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีความช�ำนาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดอย่าง

เดียว  แต่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการประเภทแนวราบ  อาทิเช่น โครงการบ้านเดี่ยว เดอะริ

ชวิลล์  บางบัวทอง  ซึ่งประสบความส�ำเร็จในการขายจนปิดโครงการ  และปัจจุบน
ั มีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม  คือ  โครงการเดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105  และโครงการ

เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ และโครงการ เดอะริช อเวนิว  ซึ่งในปี 2562 การรับรูร้ ายได้จากแนวสูง และส่วน

แนวราบ อันจะเป็นการช่วยกระจายการรับรู้รายได้  นอกเหนือจากคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว  โดย

ทีมผูบ
้ ริหารของบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ท่ีอยูใ่ นวงการอสังหาริมทรัพย์นานกว่า 17 ปี

รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถศึกษาด�ำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาโครงการให้
ประสบความส�ำเร็จและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

53

สัดส่วนรายได้จากคอนโดมิเนียมต่อรายได้รวมปี 2560 - ปี 2562 ( หน่วย :ล้านบาท )
โครงการ

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

อาคารชุดพักอาศัย

-เลอริช พระราม 3

-เดอะริช สาทร-ตากสิน

-ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น

-ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์
-ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

-ริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น
-ดิเอท คอลเลคชั่น

-ริชพาร์ค เทอร์มินอล@พหลโยธิน59

ทาวน์โฮม

-เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105
-เดอะริชวิลล์  ราชพฤษ์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

1,314.41

2,680.99

1,193.65

125.74

30.10

1,256.56

2,663.80

1,136.50

751.27

230.31

105.49

45.84

150.93

107.08

-

1,904.45

627.05

-

-

212.80

6

26.16

33.42

300.29
-

-

348.01
-

57.85

17.19

22.70

11.19

35.15

-

-

27.61

56.47

57.15
30.99

3.3 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จของโครงการที่
ก�ำลังพัฒนาอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและรอรับรู้รายได้เมื่อ

โอนกรรมสิทธิจ
์ ำ� นวนทั้งสิน
้ 7โครงการประกอบด้วย โครงการเดอะริช@นานา,โครงการเดอะริช พระราม

9- ศรีนครินทร์  ส่วนโครงการโครงการริรช
ิ พาร์คเทอมินอลและโครงการดิเอท @พระราม 8  บริษัทเป็น
โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิใ์ ห้กับลูกค้าและสามารถรับรูร้ ายได้ภายในไตรมาส 3 -4 ปี 2562

เป็นต้นมา ส่วน โครงการเดอะริช@ นานา และโครงการเดอะริช พระราม 9 - ศรีนครินทร์สามารถรับรู้
ได้ในปี 2563 และปี 2564

นอกจากนี้บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับรู้ผลประกอบการตามที่คาดไว้ หากมีความไม่

แน่นอนของการก่อสร้างหรือความส�ำเร็จจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วยความเพียงพอของเงินทุน
ส�ำหรับหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการ ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย ราคาวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ซ้ อ
ื เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

ที่จูงใจในการซื้อที่อยูอ
่ าศัยของผู้ซ้ อ
ื เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มก
ี ารติดตามและศึกษาภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่อาจมีผลกระทบใน

หลายๆ ปัจจัยเช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการ

ปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยการออกมาตรการก�ำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลัก

ประกัน (Loan to Value ratio) รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ เช่น จ�ำนวนการออกใบ
อนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย จ�ำนวนคอนโดมิเนียมที่มีการโอน ความคืบหน้าของโครงการ

สร้างพื้นฐานของรัฐบาล เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง และปัจจัย

ด้านอื่นๆที่มีผลต่อความส�ำเร็จของโครงการ เช่น แนวโน้มอุปสงค์ท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภคและความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภค เพื่อที่บริษัทจะได้สามารถวางแผนกลยุทธ์ท่ีสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้บริษัทยังมีการ

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ(Feasibility study) โดยจะ

มีการศึกษา เก็บข้อมูล และวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ท�ำเลที่ต้ัง
ไปจนถึงจ�ำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

3.4 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมาย
เนื่องจากลูกค้าไม่โอนตามวันที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีโครงการที่ลูกค้าท�ำการจอง / ท�ำสัญญาซื้อขายแล้วแต่

ยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์จ�ำนวนทั้งสิ้น 846 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 4,484.85 ล้านบาทรวมทั้งหมด 13

โครงการ  ซึ่งสัดส่วนหลักมาจาก โครงการ เดอะริช นานา และเดอะริช พระราม 9 ศรีนครินทร์ จ�ำนวน

1,787.21 ล้านบาท 986.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการให้ลูกค้ามาตรวจรับ
มอบห้องชุดพร้อมทั้งประสานงานการให้ลก
ู ค้ายื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม

การรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
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จ�ำนวนหน่วยทีล
่ ก
ู ค้าจอง/ท�ำสัญญาซื้อขายแล้วแต่ยงั มิได้โอนกรรมสิทธิข
์ องโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�ำนวนหน่วยทีจ
่ องหรือท�ำ
สัญญาแล้วแต่ยงั ไม่ได้สง่
มอบ
จ�ำนวน
(หน่วย)

มูลค่า(ลบ.)

ระยะเวลา
ทีค
่ าดว่า
จะโอน
กรรมสิทธิ์

100.00

6

15.77

2563

635

100.00

2

4.39

2563

3,075.00

1,089

100.00

55

171.66

2563

ริชพาร์ค เทอมินอล @ หลักสี่

1,660.00

563

100.00

187

607

2563

เดอะริช @ สาทร-ตากสิน

2,100.00

509

100.00

3

9.68

2563

เดอะริช@นานา

3,838.00

413

57.21

189

1,816.91

2563

350.00

77

75.08

7

31.44

2563

เดอะริ ช @พระรามเก้ า -ศรี น คริ น ทร์
ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

2,124.00

558

17.92

218

1,020.30

2564

เดอะริช @ เอกมัย

3,408.00

492

-

52

398.43

2565

ริชพอยท์ @ วุฒากาศ

1,526.00

792

-

98

228.05

2564

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

จ�ำนวน
(หน่วย)

ความคืบ
หน้าในการ
ก่อสร้าง

ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

1,830.00

735

ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

1,463.00

ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น

โครงการ

คอนโดมิเนียม

ดิ เอท คอลเลคชั่น

ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ/ บ้านทรงอิสระ
เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105

671

140

54.00

3

19.50

2563

เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

572

173

56.00

5

18.85

2563

เดอะริช อเวนิว

360

16

100.00

8

169.06

2563

22,977

6,192

834

4,515.38

รวม
ที่มา : บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

3.5 ความเสี่ยงจากความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
และการขาดแคลนแรงงาน
ความเสีย
่ งกรณีผรู้ บ
ั เหมาส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผูร้ บ
ั เหมาอาจไม่มค
ี วามช�ำนาญหรืออาจมี

ปัญหาขาดแคลนแรงงานช่างฝีมอ
ื หรือผูร้ บ
ั เหมาส่งมอบงานให้ทน
ั ตามก�ำหนดเวลาแต่คณ
ุ ภาพงานอาจไม่

เป็นไปตามทีม
่ าตรฐานทีก
่ ำ� หนด ท�ำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจส่ง
ผลกระทบให้ไม่สามารถส่งมอบโครงการอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆให้แก่ลก
ู ค้าได้ตรงตามก�ำหนด เพื่อลดความ

เสี่ยงดังกล่าว  บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างหลักที่จะให้มีการประกวดราคาในทุก
โครงการ โดยให้มผ
ี ย
ู้ ่ น
ื เสนอราคา 3 รายขึน
้ ไป โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ได้แก่
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ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตที่ผา่ นมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการ
ของบริษัท ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยังพิจารณาถึง
ความพร้อมในการท�ำงานและสถานะการเงินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

จากภายนอกรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีการติดต่อกับคู่ค้าที่เป็นผูจ
้ �ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ประมาณ 10 ราย และมีความสัมพันธ์อน
ั ดีตอ
่ กัน โดยไม่มก
ี ารซื้อจากผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายรายใดเป็นสัดส่วนเกิน
กว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าซื้อหรือจัดจ้างทั้งหมด ในขณะที่ในบางปีอาจมีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

ภายนอกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อหรือจัดจ้างรวม แต่ถือเป็นลักษณะธุรกิจ

ปกติท่ีมีมูลค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจ�ำนวนที่สูงตามขนาดของโครงการ ซึ่งในการว่าจ้างนั้น ผู้รับเหมา
ก่อสร้างจะต้องท�ำหนังสือสัญญาค้�ำประกันงานให้แก่บริษัทตามมูลค่าจ้างด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ในผลงานและการด�ำเนินการก่อสร้างให้แก่บริษัท โดยบริษัทสามารถเลือกพิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมา

ก่อสร้างภายนอกได้โดยการเปิดประมูลราคาที่ผรู้ บ
ั เหมาก่อสร้างภายนอกเสนอเข้ามา จึงท�ำให้ไม่มก
ี าร
พึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด

3.6 ความเสี่ยงจากผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์
การปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ความสามารถใน

การซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าลดลงเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการขอสินเชื่อส�ำหรับที่อยู่อาศัยจาก
สถาบันการเงิ น ดั งนั้นการปรับตั วเพิ่มขึ้นของอั ตราดอกเบี้ยและเงื่ อนไขการผ่อนช�ำระเงิ นจะท� ำให้

วงเงินในการกู้ยม
ื จากสถาบันลดลงและส่งผลให้ความสามารถในการซื้อที่อยูอ
่ าศัยลดลงด้วย นอกจากนี้
อัตราดอกเบี้ยยังเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่เป็นแรงจูงใจในการซื้อที่อยูอ
่ าศัยของลูกค้า เมื่อมีการปรับอัตรา

ดอกเบีย
้ เงินกูย
้ ม
ื ที่สงู ขึน
่ าศัยของลูกค้าเป็นไปได้ยากขึน
้ จะท�ำให้การตัดสินใจในการซื้อที่อยูอ
้ ซึง่ จะท�ำให้

เกิดการชะลอตัวในการตัดสินใจในการซื้อได้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้มก
ี ารติดตามสภาพภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบีย
้ ซึ่งทางบริษัทได้มก
ี ารจัดท�ำแผนการตลาดเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย
้ และสามารถเลือกใช้แผนการตลาดให้เหมาะสมกับอัตราดอกเบีย
้ ณ

ขณะนัน
่ ะเร่งอัตราการขายในกรณีทภ
่ี าวะตลาดไม่เอื้ออ�ำนวย ซึง่ จากประสบการณ์ทผ
่ี า่ นมากกว่า 
้ เพื่อทีจ
17 ปีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เผชิญความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีผล

ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทสามารถที่จะรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เป็น

อย่างดี
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3.7 ความเสีย่ งจากกรณีทบี่ ริษทั มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารงาน
ณ วันที่ 27 ธันวาคม  2562 ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า   กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์ เป็น

ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.62 %  ,นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล  9.66% ,นาง
สาวสุณี สถตินันท์มีสัดส่วน  5.31 % ,คุณสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา  4.78% , นางสาวพิชญา  ตันโสด  มี

สัดส่วน 2.81% ,นางสาววรัญญา  ปิ่นส�ำอาง 2.78%, นางวรภา มนต์อารักษ์ มีสัดส่วน 1.92%, นายสม

เกียรติ  ไกรเกรียงศรี มีสัดส่วน 1.12%  และเป็นประชาชนทั่วไป  27.02 %  ของทุนจดทะเบียนที่ออก

และช�ำระแล้ว  ดังนั้นบริษัทและผูถ
้ ือหุน
้ รายย่อยอาจมีความเสีย
่ งจากการที่กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์ สามารถ
ควบคุมมติท่ป
ี ระชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่อง

อื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้
ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง

เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจเรื่องที่กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์เสนอได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มก
ี ารแต่งตั้งกรรมการอิสระ

จ�ำนวน 4 ท่านซึ่งเป็นประธานกรรมการ 1 ท่านและเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน  3 ท่าน เพื่อ

ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อป้องกันการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงานของบริษัท

3.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่สามารถมีผลกระทบต่อต้นทุนการด�ำเนินงานและค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีการติดตาม

และศึกษากฎระเบียบอย่างครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบันแล้วนั้นอาจจะท�ำให้บริษัทปฏิบัติไม่สอดคล้อง

กับกฎระเบียบที่ได้มก
ี ารปรับปรุงใหม่ และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนต่อบริษัทเนื่องจากต้องมีการแก้ไข

ดัดแปลงเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  การเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญอาทิเช่น พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ

2543 ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานพัฒนาโครงการของบริษัท  อาทิเช่น การก�ำหนดที่ดิน
จัดสรร การก�ำหนดพื้นที่ดินส่วนกลาง การก�ำหนดระเบียบชุมชน การประเมินรายงานผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมและผลการตรวจสอบสภาพอาคารสูง อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มก
ี ารศึกษาและติดตาม พระ

ราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎระเบียบที่มก
ี ารปรับปรุงและที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หรือ โครงการขนส่งมวลชนต่างๆ (ที่อาจจะ

มีการเวนคืน) เพื่อที่จะให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอย่างถูกต้องอย่างสม่�ำเสมอและไม่เกิดปัญหาใน
อนาคต ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทปรับตัวและแก้ไขการด�ำเนินงานของบริษัทได้อย่างทัน

ท่วงทีและไม่มีความจ�ำเป็นที่จะดัดแปลงแบบแผนของโครงการในภายภาคหน้าในกรณีท่ีบริษัท ไม่ได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแก่บริษัท
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อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทําการศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 ที่มีกฎหมายการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงกับบริษัท   ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินการ

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ควบคู่ไปกับ

การศึกษาภาวะตลาดอย่างสม่�ำเสมอ ซึ่งจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าวทําให้บริษัทมั่นใจได้วา่ จะไม่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีนัยส�ำคัญ
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4

สินทรัพย์
ที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท ได้แก่ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ต้นทุนการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนามีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 อุปกรณ์สท
ุ ธิ
อุปกรณ์ - สุทธิของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 และวันที่

31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม 21.61 ล้านบาท 37.16 ล้านบาท
และ 40.89 ล้านบาทตามล�ำดับดังนี้ รายละเอียด:

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการ

กรรมสิทธิ์

ภาระ

วันที่ 31

วันที่ 31

วันที่ 31

2559

2560

2561
0.46

none

ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

เจ้าของ

เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน

เจ้าของ

1.32

0.78

0.23

none

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เจ้าของ

0.49

0.41

0.50

none

ยานพาหนะ

เจ้าของ

0.00

0.00

3.16

none

อุปกรณ์ส�ำนักงานขาย

เจ้าของ

7.01

6.68

5.46

none

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำนักงานขาย

เจ้าของ

0.13

0.06

0.04

none

เครื่องตกแต่งส�ำนักงานขาย

เจ้าของ

1.31

2.02

1.40

none

ส�ำนักงานขาย

เจ้าของ

29.59

26.49

10.36

none

40.89

37.16

21.61

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี
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ผูกพัน
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4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีมูลค่า

ทางบัญชีสุทธิในงบการเงินเท่ากับ 4,543.88 ล้านบาทซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่า

ตามบัญชี
ล�ำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที(่ ไร่)

ณ

วันที่ 31

มูลค่า

ตามบัญชี
ณ

วันที่ 31

ธันวาคม

ธันวาคม

2560

ราคาประเมิน

ลักษณะ

วันที่

กรรมสิทธิ์

ประเมิน

ภาระผูกพัน(คุณต้อมดู
รายการจดจ�ำนอง)

2561

1

เลอริช พระราม 3

2-1-4.4

21.30

2.08

269.19 ลบ./1

15 ต.ค. 56

เจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

2

ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

3-0-64.6

231.50

154.76

606.20 ลบ./2

15 ต.ค. 56

เจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

3

เดอะริชบิซโฮม สุขุมวิท 105

13-2-88

188.61

239.67

410.90 ลบ./2

15 ต.ค. 56

เจ้าของ

จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถาบันการเงินได้รับ

วงเงินรวมจ�ำนวน 536 ลบ.
4

ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

5

เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

2-0-86

433.03

172.90

88.60 ลบ./4

3 มิ.ย. 56

19-2-59.6

184.78

177.43

120.80 ลบ./5

15 ต.ค.56

เจ้าของ/6 ไม่มีภาระผูกพัน
เจ้าของ

จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงินได้รบ
ั วงเงิน
รวมจ�ำนวน  393.36 ลบ.

6

เดอะริช@สาทร-ตากสิน

3-1-18.42

777.89

649.56

388.50 ลบ./6

15 พ.ค. 57

เจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

7

เดอะริช@นานา

2-0-44.10

1,132.13

1,316.50

1,005.36 ลบ./1

8 ธ.ค.58

เจ้าของ

จดจ�ำนองเป็นหลักประกันกับ

8

1. ริชพาร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

8-0-22

1,954.86

652.41

757.2 ลบ./11

24 พ.ย. 58

เจ้าของ

จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน

0.65

331.53

366.48

483.77

2.เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์
9

ริชพาร์คเทอมินอล@หลักสี่

3-0-19

สถาบันการเงิน 1,450 ลบ.
กับสถาบันการเงิน ได้รับ
วงเงินรวม 1,696 ลบ.

-

-

เจ้าของ
บริษัท
ย่อย

จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถาบันการเงิน ได้รับ
วงเงินรวม 588.5 ลบ.

10

ดิเอทคอลเลคชั่น

0-2-52

95.77

161.24

-

-

เจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

11

เดอะริช อเวนิว

1-66-7

226.96

196.61

-

-

เจ้าของ

จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถาบันการเงิน ได้รับ
วงเงินรวม 160 ลบ.

12

เดอะริช เอกมัย
รวมทั้งสิน
้

-

5.42

5,613.96

4,543.88

หมายเหตุ :
/1 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
/2 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีมูลค่าคงเหลือ
/3 ประเมินราคาโดย บจก.โกร เอสทิเมชั่น ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ิ ที่ได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
/4 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีต้นทุน (Cost Approach)
/5 ประเมินราคาโดย บจก.แลนด์ มาร์ค คอนซัลแทนส์ ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่ าทรัพย์สินที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก� ำกั บหลั กทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
/6 บริษัทได้ท�ำการซื้อที่ดินและได้โอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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/7 ราคาประเมินที่ต่�ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเนื่องจาก ณ วันที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิ้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
โครงการดังกล่าวได้มีการเริม
่ พัฒนาจึงเกิดการบันทึกบัญชีเข้าไปในมูลค่าตามบัญชี
/8 ราคาประเมินที่ต่�ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเนื่องจาก ณ วันที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งมีการบันทึกบัญชีค่าถม
ที่ดิน และค่าพัฒนาโครงการเข้าไปในมูลค่าตามบัญชี
/9 ราคาประเมินที่ต่�ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเนื่องจาก ณ วันที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งมีการบันทึกบัญชีค่าถม
ที่ดิน และค่าพัฒนาโครงการเข้าไปในมูลค่าตามบัญชี
/10 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีต้นทุน (Cost Approach)
/11 ประเมินราคาโดย บจก.ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล  จ�ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารเกียรตินาคิน  จ�ำกัด  (มหาชน) โดยประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

4.1.3 เงินมัดจ�ำค่าทีด
่ ิน

ณ 31 ธันวาคม 2561  = 188.88 ล้านบาท  ซึ่งอยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการ

4.2 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31

ธันวาคม 2561  มีสน
ิ ทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินเท่ากับ 1.42 ล้านบาท ,  0.71
ล้านบาทและ 0.35  ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
               

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รายการ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมบัญชี

1.42

0.71

0.35

4.3 สรุปสาระส�ำคัญสัญญาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
4.3.1 สัญญาเช่าและบริการสิง่ ปลูกสร้าง
บริษัทได้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานซึ่งใช้เป็นที่ต้ังส�ำนักงานใหญ่จ�ำนวน 1 ฉบับ โดยมีสรุ ป

รายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้
4.3.1.1 สัญญาเช่า
คู่สัญญา

สถานที่เช่า

:
:

:

บริษัท อรรถบู รณ์สินทรัพย์ จ� ำกั ด (“ผู้ให้เช่า”) ซึ่งเป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) (“ผู้เช่า”)     

พื้นที่ในอาคารอรรถบูรณ์ บริเวณห้องเลขที่ 701 ชั้น 7 ซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ี 667/15 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุ ณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ มีพ้ ืนที่ใช้สอยรวมประมาณ  
541.67  ตารางเมตร

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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ระยะเวลา

:

3 ปี ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงื่อนไขการต่อสัญญา :

หากบริษท
ั มีความประสงค์จะเช่าสถานทีเ่ ช่าต่อไปหลังจาก

อัตราค่าเช่า

:

ค่าเช่าสถานที่ จ�ำนวน 75,833.80 บาทต่อเดือน

ครบก�ำหนดเวลาการเช่า บริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์

ให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย

120 วัน และคู่สญ
ั ญาจะต้องเจรจาตกลงเกี่ยวกับอัตราค่า

เช่ากั นใหม่ให้แล้ วเสร็จก่ อนครบก� ำหนดอายุ การเช่าไม่
น้อยกว่า 30 วัน
4.3.1.2 สัญญาบริการ
คู่สัญญา

สถานที่ให้บริการ

:

:

:

บริษัท อรรถบูรณ์สน
ิ ทรัพย์ จ�ำกัด (“ผูใ้ ห้บริการ”) ซึ่งเป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) (“ผู้รับบริการ”)     

พื้นที่ในอาคารอรรถบูรณ์ บริเวณห้องเลขที่ 701 ชั้น 7 ซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ี 667/15 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุ ณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ มีพ้ ืนที่ใช้สอยรวมประมาณ  
ระยะเวลา

อัตราค่าบริการ

:

:

เงื่อนไขการต่อสัญญา :

541.67  ตารางเมตร

3 ปี ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าบริการและเงินประกัน จ�ำนวน 60,856.62 บาทต่อเดือน

สัญญาบริการจะสิน
ั ญาเช่าพื้นที่ใน
้ สุดลงเมื่อครบอายุสญ

อาคารอรรถบูรณ์ โดยสัญญาบริการจะมีผลตลอดระยะ
เวลาที่สัญญาเช่ามีผลใช้บังคับอยู่

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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4.3.2 สัญญาก่อสร้าง (จัดซื้ออัพเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาก่อสร้างที่ยังไม่สิน
้ สุดสัญญา ดังนี้
โครงการ

สัญญา/คู่สญ
ั ญา
สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง

วันที่ 29 มีนาคม 2562

ราคาซื้อขายรวม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ค่าก่อสร้างรวม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ค่าก่อสร้างรวม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ถึง

ค่าก่อสร้างรวม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ค่าก่อสร้างรวม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ค่าก่อสร้างรวม

สัญญาซื้อขายลิฟต์โดยสาร

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ราคาซื้อขายรวม

สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ค่าก่อสร้างรวม

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ราคาซื้อขายรวม

สัญญาซื้อขายลิฟต์โดยสาร

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ซ้ อ
ื ”)
บจก. เอ็มพี เม็ก  (“ผู้ขาย”)

สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

ริชพาร์ค Terminal

บจก.ยูเวิร์ค 999 (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

ริชพาร์ค Terminal

บจก.นีโอ 727 (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

ริชพาร์ค Terminal

ตอบแทน

ค่าก่อสร้างรวม

บจก.พรพระนคร (“ผู้รับจ้าง”)

เดอะริช@นานา

เงื่อนไขการจ่ายค่า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

เดอะริช@นานา

อายุสญ
ั ญา

ค่าตอบแทน/

บจก.นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

795,000,000.00 บาท

70,965,000.00 บาท

393,900,000.00 บาท

74,000,000.00 บาท

29,100,000.00 บาท

(“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง
บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

เดอะริชอเวนิว

บจก.อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น (“ผู้รับจ้าง”)
สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง

เดอะริช พระราม9-

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น บจก.ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004)

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

26,300,000.00 บาท

774,000,000.00 บาท

(“ผู้รับจ้าง”)

เดอะริช พระราม9-

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ซ้ อ
ื ”)
ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น บมจ. โคเน่  (“ผู้ขาย”)

เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

บจก.พงศ์พัทธ์ ก่อสร้าง (“ผู้รับจ้าง”)
สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง

เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ซ้ อ
ื ”)

บมจ.นวมินทร์ ค้าวัสดุก่อสร้าง (“ผู้ขาย”)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

17,200,000.00 บาท

2,265,989.16 บาท

6,986,578.96 บาท
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4.3.3 สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง ดังนี้
โครงการ

คู่สญ
ั ญา/ขอบเขตของงาน
สัญญาว่าจ้างบริหารงานก่อสร้าง

เดอะริช@นานา

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

บจก.มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างบริหารงานก่อสร้าง
ริชพาร์ค Terminal

เดอะริช พระราม9-

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

บจก.มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ (“ผู้รับจ้าง”)
สัญญาว่าจ้างบริหารงานก่อสร้าง

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น บจก.พีเอ็มซี อินเตอร์คอร์ (“ผู้รับจ้าง”)

4.3.4

อายุสญ
ั ญา

ค่าตอบแทน/

เงื่อนไขการจ่ายค่า
ตอบแทน

วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวัน ค่าตอบแทนแบบเหมา
ที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึง

วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

12,000,000 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

6,500,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิน
้

9,630,000.00 บาท

สัญญาจ้างออกแบบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสัญญาออกแบบ ดังนี้

โครงการ

สัญญา/คู่สญ
ั ญา
สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

เดอะริช@นานา

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ
เดอะริช@นานา

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. บลู แพลนเนต (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ
ริชพาร์ค Terminal

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ
ริชพาร์ค Terminal

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ
ริชพาร์ค Terminal

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

บจก. พีพีแอล เอ็นจิเนีร์ส (“ผู้รับจ้าง”)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

อายุสญ
ั ญา
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึง
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23 มีนาคม 2559 ถึง

วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

ค่าตอบแทน/

เงื่อนไขการจ่ายค่า
ตอบแทน

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิน
้

7,290,000 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

500,000 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

6,741,000 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

2,354,000 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,048,600 บาท
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โครงการ

สัญญา/คู่สญ
ั ญา
สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

ริชพาร์ค Terminal

ริชพาร์ค Terminal

เดอะริช พระราม9-

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. บิวคอน (“ผู้รับจ้าง”)

734,000 บาท

วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง

ค่าตอบแทนแบบเหมา

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. อะตอม ดีไซน์ (“ผู้รับจ้าง”)

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. เบสิค ดีไซน์ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง

ถึง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พาร์ทเนอร์ส(“ผู้รับจ้าง”)

ริชพ้อยท์ @ บีทีเอส
วุฒากาศ

ริชพ้อยท์ @ บีทีเอส
วุฒากาศ

ริชพ้อยท์ @ บีทีเอส
วุฒากาศ

1,048,600 บาท

วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

เดอะริช เอกมัย

รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

บจก. พีสุด (“ผู้รับจ้าง”)

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

เดอะริช เอกมัย

ค่าตอบแทนแบบเหมา

ค่าตอบแทนแบบเหมา

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น บจก. จีโอ ดีไซน์ (“ผู้รับจ้าง”)

เดอะริช เอกมัย

วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

ตอบแทน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น บจก. เบสิค ดีไซน์ (“ผู้รับจ้าง”)
เดอะริช พระราม9-

วันที่ 22 มีนาคม 2559 ถึง

เงื่อนไขการจ่ายค่า

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น บจก. อะตอม ดีไซน์ (“ผู้รับจ้าง”)
เดอะริช พระราม9-

อายุสญ
ั ญา

ค่าตอบแทน/

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. เน็กส์ ทู เอ็นดี (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

บจก. มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์
(“ผู้รับจ้าง”)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

8,560,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,391,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,200,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิน
้

7,704,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,337,500.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

2,086,500.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิน
้

5,800,000.00 บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง ค่าตอบแทนแบบเหมา
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,487,500.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,070,000.00 บาท
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โครงการ

ริชพ้อยท์ @ บีทีเอส
วุฒากาศ

ริชพ้อยท์ @ บีทีเอส
วุฒากาศ

ริชพ้อยท์ @ บีทีเอส
วุฒากาศ

สัญญา/คู่สญ
ั ญา
สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)

บจก. เรียลสเปซเมคเกอร์ (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. พีสุด (“ผู้รับจ้าง”)

สัญญาว่าจ้างออกแบบโครงการ

บมจ.ริช่ี เพลซ 2002 (“ผู้ว่าจ้าง”)
บจก. แปลน สตูดิโอ (“ผู้รับจ้าง”)

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน/

อายุสญ
ั ญา

เงื่อนไขการจ่ายค่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง

ค่าตอบแทนแบบเหมา

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตอบแทน

รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

550,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น

1,234,000.00 บาท

ค่าตอบแทนแบบเหมา
รวมคิดเป็นเงินทั้งสิน
้

2,070,000.00 บาท
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5

ข้อพิ พาท
ทางกฎหมาย

บริษัทมีขอ
้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยงั ไม่สน
ิ้ สุด ที่มจ
ี �ำนวนสูงกว่าร้อยละ

5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 1 คดี สรุปได้ดังนี้

1.

คดีหมายเลขด�ำที่ พ.680/2559 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
บริษท
ั ริชเ่ี พลซ 2002 จ�ำกัด(มหาชน) เป็นโจทก์ย่ น
ื ฟ้อง บริษท
ั วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ต้ี

จ�ำกัด (มหาชน)

คดีน้ีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในข้อหาหรือฐานความผิด ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย

เรียกค่าเสียหาย เป็นทุนทรัพย์   303,968,842 บาท  ปัจจุบันศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�ำเลย

คืนเงินมัดจ�ำ 145,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 6

ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระให้โจทก์เสร็จสิน
้ ส่วนฟ้องแย้งของจ�ำเลยให้ยกค่าฤชา

ธรรมเนียมให้เป็นพับ

จ�ำเลยได้ย่ น
ื อุทธรณ์พร้อมยื่นค�ำร้องขอทุเลาการบังคับคดี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

2561 และโจทก์ ได้ ย่ ืนค� ำแก้ อุทธรณ์และค� ำร้องขอคั ดค้านการขอทุเลาบังคั บคดี ในวั นที่ 8

กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้รอค�ำสั่งและค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2563

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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6

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�ำคัญ
ของบริษัท

6.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญของบริษัท
ชื่อบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์

:

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

			

ที่ต้ังส�ำนักงานใหญ่

:

RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์  

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107556000655

โทรสาร

:

0-2886-1060

โทรศัพท์
Website

:
:

1343 หรือ 0-2886-1816-7
www.richy.co.th

หุ้นสามัญ

:

1,578,815,237  หุ้น ราคาพาร์ หุ้นละ 1 บาท  

ทุนที่ช�ำระแล้ว

:

1,194,226,017 บาท  

ทุนจดทะเบียน
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมลล์

:
:
:
:
:

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

1,578,815,237  บาท

นางศรัณย์ธร  ศรีสุนทร

1343 หรือ 0-2886-1816-7
0-2886-1060

saranthorn.s@richy.co.th
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6.2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1.

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 1343 หรือ 0-2886-1816-7 ต่อ 444 โทรสาร 0-2886-1060
website : www.richy.co.th

2.

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รบ
ั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000, 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
website: www.set.or.th/tsd.

E-Mail: SETContactCenter@set.or.th

3.

ผู้สอบบัญชี
นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ
นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4752
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ
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นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 และ
นางสาวอริสา ชุมวิสต
ู ร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  9393
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
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7

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

7.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,578,815,237 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 1,578,815,237 หุ้น

มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,194,226,017 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,194,226,017 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ล�ำดับ ชื่อบุคคล/นิติบุคคล

จ�ำนวนหุน
้

ร้อยละของจ�ำนวนหุน
้ ทั้งหมด

1

ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

430,578,489

36.06

2

นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล

115,315,900

9.66

3

บริษัทอรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด

69,689,992

5.84

4

นางสาวสุณี  สถตินันท์

63,363,085

5.31

5

นางสุภาพร  จันทร์เสรีวิทยา

57,100,000

4.78

6

นางสาวพิชญา ตันโสด

33,599,568

2.81

7

นางสาววรัญญา  ปิ่นส�ำอางค์

33,141,368

2.78

8

นายสมศักดิ์  อรรถบูรณ์วงศ์

32,523,137

2.72

9

นางวรภา  มนต์อารักษ์

22,870,203

1.92

10

สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี

13,370,000

1.12

รวม

871,551,742

72.98

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 หุน
้ กู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวที่ยังไม่ถึงก�ำหนดไถ่ถอนมูลค่าค้าง

รวม  1,479.70   ล้านบาท  รายละเอียด ดังนี้
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1.

หุน
้ กู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครัง้ ที่ 3/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ชื่อหุ้นกู้ :

หุ้นกู้ของ บมจ. ริช่ี เพลซ 2002 ครั้งที่ 3/2558  ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

วันที่ออกหุ้นกู้ :

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประเภทหุ้นกู้ :

หุ้นกู้ชนิดระบุช่ ือผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย:

ไม่เกิน 100,000,000 บาท

อายุ:

5 ปี

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้:

5.50% ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

การช�ำระดอกเบี้ย:

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  วันที่  26 พฤษภาคม  วันที่ 26 สิงหาคม  

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้:

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2.

และวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

หุน
้ กู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครัง้ ที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ชื่อหุ้นกู้ :

หุ้นกู้ของ บมจ. ริช่ี เพลซ 2002 ครั้งที่ 1/2562  ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

วันที่ออกหุ้นกู้ :

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประเภทหุ้นกู้ :

หุ้นกู้ชนิดระบุช่ ือผู้ถือ  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย:

ไม่เกิน 400,000,000 บาท

อายุ:

2 ปี 3 เดือน

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้:

6.50% ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

การช�ำระดอกเบี้ย:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  วันที่  27 พฤษภาคม  วันที่ 27 สิงหาคม  
และวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้:

วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
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3.

หุน
้ กู้ของ บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 ครัง้ ที่ 2/2563 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ชื่อหุ้นกู้ :
วันที่ออกหุ้นกู้ :
ประเภทหุ้นกู้ :

จ�ำนวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย:

หุ้นกู้ของ บมจ. ริช่ี เพลซ 2002 ครั้งที่ 2/2563 ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562

หุน
้ กูช
้ นิดระบุช่ อ
ื ผูถ
้ อ
ื   ประเภทไม่ดอ
้ ยสิทธิ มีหลักประกัน และ
มีผแ
ู้ ทนผูถ
้ อ
ื หุน
้ กู้ ผูอ
้ อกหุน
้ กูม
้ ส
ี ท
ิ ธิในการไถ่ถอนหรือช�ำระคืน
เงินต้นหุน
้ กู้ (ทัง้ จ�ำนวนหรือบางส่วน)(และไม่ในคราวเดียวหรือ
หลายครั้ง)ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในวันใดๆ ภาย
หลังจากที่หน
ุ้ กู้ครบก�ำหนด 3 เดือน วันนับจากวันที่ออกหุน
้ กู้
(กล่าวคือ ตั้งแต่วน
ั ที่ 18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ทก
่ี ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิ์
ไม่เกิน 979,700,000 บาท

อายุ:

2 ปี 9 เดือน

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้:

6.10% ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

การช�ำระดอกเบี้ย:

วันที่ 18 มีนาคม วันที่  18 มิถุนายน  วันที่ 18 กันยายน  และ
วันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้:

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

7.3.2 หุน
้ กู้ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้าง

7.3.3 ตั๋วแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี้ ประเภทตั๋วแลกเงิน

ระยะสั้น คงเหลือดังนี้

มูลค่าคงเหลือตามหน้าตั๋ว

30 ล้านบาท2/  

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยูก
่ ับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วแลก
เงินระยะสั้นในแต่ละครั้ง

อายุของตั๋วแลกเงิน

ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

การเสนอขาย

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และในวงจ�ำกัด
ออกตั๋วแลกเงินไม่เกิน 10 ฉบับ หรือเสนอขายแก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เงื่อนไข

หากมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสัน
้ อันมีผลให้ต้นเงินคง
ค้างลดลง ให้บริษัทสามารถออกตั๋วแลกเงินระยะสัน
้ เพิม
่ เติม
ได้อีกภายในวงเงินที่ได้รบ
ั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย

และบริษัทได้ก�ำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มผ
ี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัท

อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก
่ ับผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจ�ำเป็นและความเหมาะ

สมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท

และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้น
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8

โครงสร้าง
การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1. น.ส.สุณี

สถตินันท์

ประธานกรรมการ

2. ดร. อาภา

อรรถบูรณ์วงศ์

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

3. พลโทหญิงส�ำอางค์

ทองปาน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายสมชัย

เพียรสถาพร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. รศ. สุทัศน์

รัตนเกื้อกังวาน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายสมศักดิ์

อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการ

7. ดร. การุญ

จันทรางศุ

กรรมการ

8. นางนงลักษณ์

วนธรรมพงศ์

กรรมการ

9. พ.ต.อ. สุวิทย์

ตันโสด

กรรมการ

10. นายวีระพล

อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการ

11.นางภวัญญา                กฤตชาติ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์, คุณสุณี สถตินันท์

และคุณสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ
้
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของทีป
่ ระชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ด้วยความซื่อสัตย์สจ
ุ ริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบ

ประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคล
ใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้
ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด

3) คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมต
ั ินโยบายแนวทางและ

แผนการด�ำเนินงานส�ำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามทีไ่ ด้รบ
ั เสนอจากคณะ
อนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
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4) คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจหน้าที่แต่งตั้ง มอบหมายหรือแนะน�ำให้อนุกรรมการหรือ

คณะท�ำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบต
ั ใิ นเรื่องหนึง่ เรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

5) คณะกรรมการบริษัท มีอ�ำนาจหน้าที่ ติดตามผลการด� ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ
ด�ำเนินงานและงบประมาณการด�ำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจ

สอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วม
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมต
ั ิเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ

และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้
1) การก�ำหนดพันธกิจ และทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัท
2) โครงสร้างองค์กร

3) แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี

4) การติดตามและประเมินการด�ำเนินงานประจ�ำปีและรายไตรมาส
5) งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน

6) งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ

7) พิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ�ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

หุ้นได้แก่

ทั้งนี้เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข) เรื่องใดๆ ทีก
่ รรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายทีก
่ ฎหมายหรือประกาศของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุ
ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการให้เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะ

กระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ�ำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ง) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

จ) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส�ำคัญ การมอบหมายให้บค
ุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
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ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
ช) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
ซ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

ฌ) การอื่นใดทีก
่ ำ� หนดไว้ภายใต้บทบัญญัตข
ิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสว
่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  กรรมการ

ซึ่งมีสว
่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการเกีย
่ วโยงกันการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
ิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร. อาภา             อรรถบูรณ์วงศ์

ประธานกรรมการบริหาร /

2. นางสาวสุณี                สถตินันท์

กรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ์         อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการบริหาร

4. นางศรัณย์ธร        ศรีสุนทร

รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นางสาวพิชญา              ตันโสด

ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ

6. นางสาวสุทธิพร            หินฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี

7. นางสาวประทีป           นวนสวาท

รองประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารมีหน้าทีบ
่ ริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

เบื้องต้นของบริษัทโดยประธานกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการ

ด�ำเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ด�ำเนิน
การแทน หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้
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1) ควบคุมดูแล และให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ในการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทใน
แต่ละวัน

2) เข้าด�ำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการด�ำเนินงาน และงบ
ประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3) เป็นผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ
ข้อตกลง ค�ำสั่ง ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผูถ
้ ือหุน
้
ของบริษัท

4) มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร

5) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

6) มีอำ� นาจในการให้ความเห็นชอบนิตก
ิ รรมทีเ่ กีย
่ วกับการด�ำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น

การซื้อขาย การจัดหามาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกรรมปกติ การ

ลงทุน การจัดหามาหรือการจ�ำหน่ายไปซึง่ เครื่องมือ ทรัพย์สน
ิ และบริการ เพื่อผลประโยชน์

ของบริษัท ตามรายละเอียดของอ�ำนาจอนุมัติในการบริหารงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงการมอบอ�ำนาจช่วงในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้
เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานของบริษัท

7) มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่

เกี่ยวข้องจ�ำเป็น และเป็นการด�ำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8) มีอำ� นาจอนุมต
ั เิ กีย
่ วกับการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ถาวร การให้กย
ู้ ม
ื หรือลงทุนอื่นๆ เช่น ตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

9) มีอ�ำนาจอนุมัติก้ย
ู ืมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

10) มีอ�ำนาจอนุมต
ั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน และจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรต่อรายการ ใน
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

11) มีอ�ำนาจอนุมต
ั ิการก่อภาระผูกพัน การอาวัล การค้�ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อ� ำนาจในการกระท� ำนิติกรรมใดๆ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ�ำนาจของประธานกรรมการบริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงใน

นิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท�ำในนามของตนเอง

ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องน�ำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อน�ำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป
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คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหาร

งานด้วยความซื่อสัตย์สจ
ุ ริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่ไม่มล
ี ักษณะต้องห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553  เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาดความ

น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบต
ั ิตามพระราช

บัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 )  ตามมาตรา 89/15  ทีก
่ ำ� หนดให้คณะกรรมการบริษัท

ต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมี

ส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ
้ ริหาร  และการด�ำเนินการอื่นๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการก�ำกับตลาด

ทุนประกาศก�ำหนด  รวมทั้งท�ำหน้าที่ประสานงาน  ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ ช่วยให้กรรมการและบริษัทฯ ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางศรัณย์ธร  ศรีสุนทร  ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และได้รับการอบรบหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary

Program (CSP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในวันที่  10-11 มิถุนายน 2557
รุน
่ ที่ 57/2014
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้บริหาร โดยมีคณะ

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำการพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบ

เทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ในจ�ำนวน 10,000,000 บาท ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ต�ำแหน่ง

ค่าเบีย
้ ประชุม/ครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

25,000

กรรมการบริษัท

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

ต�ำแหน่ง

ค่าเบีย
้ ประชุม/ครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริหาร

15,000

กรรมการบริหาร

10,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/

15,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/

10,000

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/

15,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/

10,000

หมายเหตุ       1/  จัดตั้งขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556
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8.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
(ประชุม 4 ครัง้ )
(ประชุม 4 ครัง้ )

***กรรมการ
บริหาร
(ประชุม ครัง้ )

กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
บริหารความ
พิจารณาค่า
เสีย
่ ง
ตอบแทน
(ประชุม 1 ครัง้ )
(ประชุม 1 ครัง้ )

รวมค่า
ตอบแทน
(บาท)

1.นายพระนาย  สุวรรณรัฐ **

25,000 (1/4 )

-

-

-

-

25,000

2. น.ส.สุณี  สถตินันท์

70,000 (4/4)

-

***(4/4)

-

-

70,000

3. ดร. อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

60,000 (4/4)

-

***(4/4)

-

-

60,000

4. นายสมศักดิ์  อรรถบูรณ์วงศ์

45,000 (3/4)

-

***(4/4)

10,000 (1/1)

-

55,000

5. นางนงลักษณ์  วนธรรมพงศ์

60,000 (4/4)

-

-

-

-

60,000

6. พ.ต.อ. สุวิทย์  ตันโสด

60,000  (4/4)

-

-

-

10,000 (1/1)

70,000

7. พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน

60,000 (4/4)

60,000 (4/4)

-

15,000 (1/1)

-

135,000

8. นายสมชัย  เพียรสถาพร

60,000 (4/4)

40,000 (4/4)

-

-

-

100,000

9. รศ. สุทัศน์  รัตนเกื้อกังวาน

60,000 (4/4)

40,000 (4/4)

-

10,000 (1/1)

10,000 (1/1)

120,000

10. ดร. การุญ  จันทรางศุ

60,000 (4/4)

-

-

-

15,000 (1/1)

75,000

11.นายวีระพล  อรรถบูรณ์วงศ์

60,000 (4/4)

-

-

-

-

60,000

12.นางภวัญญา กฤตชาติ

30,000 (2/4)

-

-

-

-

30,000

650,000

140,000

-

35,000

35,000

860,000

รวม
หมายเหตุ

*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รบ
ั ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการบริหารทั้งคณะ เนื่องจากได้รบ
ั ค่าตอบแทนจากการบริหารงาน
เป็นรายเดือนแล้ว
** นายพระนาย สุวรรณรัฐ (ครบก�ำหนดตามวาระ)
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ส�ำหรับ ปี 2562 บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อย ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ จ�ำนวน 11 ท่าน
    

จ�ำนวน

860,000

บาท

จ�ำนวน

9,140,000

บาท

รวมทั้งสิน
้

10,000,000 บาท

ผู้บริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)
บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานโดยมีการวัดผลการด�ำเนินงานของผูบ
้ ริหาร

ทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index : KPI) โดยจะเปรียบเทียบกับ KPI ที่ก�ำหนดไว้เป็น

เป้าหมายในสัญญาจ้างและ/หรือแผนการด�ำเนินงานที่เสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับมีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารเป็นสัดส่วน

ผันแปรตามรายได้ในแต่ละงวด

ส�ำหรับ ปี 2562  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร

จ�ำนวน 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิน
้ 19,668,217.37 บาท

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี –

8.4 บุคลากร
จ�ำนวนพนักงานทั้ งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 114  คน

ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

สายงาน

จ�ำนวนพนักงาน(คน)

1.สายปฏิบัติการ

63

2.สายพัฒนาธุรกิจ

9

3.สายการเงินและบัญชี

11

4.สายสนับสนุนองค์กร

31
รวม

114

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่ นมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ
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ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2561

ปี 2562

เงินเดือน

35,618,005.68

39,007,718.00

โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ

4,225,550.67

8,890,234.33

39,843,557

47,897,952.33

รวม

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในเรื่องของการพัฒนาความรูแ
้ ละความสามารถของกรรมการ

ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัด

ให้มีการฝึกอบรม การสัมมนา หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานและสามารถน�ำ

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการท�ำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเพื่อ
จูงใจให้ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กรรมการ

ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่�ำเสมอ เช่น การมอบของ

ขวัญวันเกิดให้พนักงานที่เกิดภายในเดือนนั้นๆ, การจัดกิจกรรม CSR, การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
และแจกของขวัญปีใหม่ เป็นต้น
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9

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริม

สร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ
่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมัน
่
่ ในกลุม
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ผูล
้ งทุน และผูท
้ เ่ี กีย
่ วข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มก
ี ารก�ำหนดหลักการการก�ำกับดูแล

กิจการ (Corporate Governance Policy) อ้างอิงจากหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสำ� หรับบริษัทจด

ทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึง่ ครอบคลุมโครงสร้างการก�ำกับดูแล

แนวปฏิบต
ั ิในการก�ำกับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบต
ั ิงาน และนโยบายการปฏิบต
ั ิงาน เพื่อให้บริษัท

ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้จัดท�ำแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Code of Con-

duct) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผูบ
้ ริหารและพนักงานในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายกฎระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มน
่ั ใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส  

และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การก�ำกับดูแลกิจการที่บริษัทยึดเป็นหลักในการ
ด�ำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียม การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบต
ั ิในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถดูได้จากเว๊บ

ไซต์ของบริษัท (www.richy.co.th) นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อให้คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานถือปฏิบัติในด้านต่างๆ

เพื่อให้มน
่ วกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยา
่ั ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย

บรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบุคคลจัด

อบรมเพื่อทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานทุกคน พร้อมทั้งจัดให้

ท�ำแบบทดสอบหลังการอบรม เพื่อประเมินถึงความเข้าใจของพนักงาน หากพนักงานที่ท�ำแบบทดสอบ
ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก�ำหนด ให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนกว่าจะผ่านการประเมิน

ทั้ งนี้ผู้บริหารแต่ ละหน่วยงาน จะต้ องคอยดูแลการปฏิ บัติของพนักงานให้อยู่ในกรอบของ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

โดยหลักการการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด มีดังนี้

1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้ โดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้

ถือหุน
้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญของบริษัท และการได้รบ
ั ข้อมูลของบริษัท อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง  ดังนั้นคณะ
กรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
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1.1 ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า  21 วัน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิด
โอกาสให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน
ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2 มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ท่ีเดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอ

1.3 ก่อนเริม
้ อ
ื หุน
้ บริษัท จะแถลงให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทราบถึงวิธก
ี ารใช้สท
ิ ธิลงคะแนน
่ การประชุมผูถ

และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค�ำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะ
จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม กรรมการและผูบ
้ ริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
เพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุมด้วย

1.4 ให้เพิม
้ ือหุน
้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
่ ช่องทางในการรับทราบข้อมูล และข่าวสารของผูถ
โดยน�ำข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะใน

กรณีหนังสือเชิญประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ให้เผยแพร่กอ
่ นวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ สามารถ

download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการ
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบ
ั ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
จริงจากบริษัท

1.5 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บน
ั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นทีส
่ ำ� คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ สามารถตรวจสอบได้ บริษัท

จะได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัท น�ำ

ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 
รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14
วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.6 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผล

ตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

92

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กำ� หนดให้มก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน
้ คณะกรรมการบริษัท

จึงมีนโยบายดังนี้

2.1 อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอหรือไม่ รวมถึงมีการก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

2.3 ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะพิ จ ารณาและลงคะแนนเสี ย งตามวาระที่ ก� ำ หนดโดยไม่

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นให้ความเห็นชอบ

2.4 ให้เพิ่มการอ�ำนวยสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้

ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

เข้าร่วมการประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.7 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายในที่
เกี่ยวข้อง จะไม่นำ� ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรูแ
้ ละยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว บริษัทได้มีการก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ นอกจากนี้
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรรมการและผู้
บริหารของบริษัท แจ้งการถือครองหลักทรัพย์ เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่งและต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดและขั้นตอนปฏิบต
ั ิท่ีระบุไว้ในพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด
2.8 ในกรณีของการท�ำรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้า
ท�ำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมต
ั ิการท�ำธุรกรรมของบริษัท โดยอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนได้ก�ำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่าของรายการ และจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ขออนุมต
ั ิ
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กรรมการหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียด
ของรายการเกี่ ยวโยงกั นไว้ ในรายงานประจ� ำปีโดยรายการระหว่ างกั นได้ กระท� ำอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  (Fair and at arm’s length)
พร้อมทั้งระบุถึงความจ�ำเป็นและเหตุผลด้วย

3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว
่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วย

งานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รบ
ั การสนับสนุนจากผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียต่างๆ

ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้

กับบริษัท อีกทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลไม่กระท�ำการใดๆ ทั้งนีค
้ ณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่างๆ ดังนี้
3.1

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อผูถ
้ ือหุน
้
บริษัทตระหนักดีว่าผูถ
้ ือหุน
้ คือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่า

เพิม
่ แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาวจึงก�ำหนดให้พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

3.1.1

3.1.2

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทุกราย เพื่อประโยชน์ของ
ผูถ
้ ือหุน
้ โดยรวม

ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและ

ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ดี และมี ก ารน� ำ เสนอรายงานสถานภาพของบริ ษั ท
ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย

3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.2

สม่�ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
ทั้ ง ในด้ า นบวกและลบ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของความเป็ น ไปได้ มี ข้ อ มู ล

สนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ ืน โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่ง

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

บริษัท ต้องปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อภาครัฐ
ในการด�ำเนินธุรกิจบริษัท ให้ความส�ำคัญในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท�ำธุรกรรม บริษัท จะหลีก
เลีย
่ งการกระท�ำทีอ
่ าจจูงใจให้รฐ
ั หรือพนักงานของรัฐด�ำเนินการทีไ่ ม่ถก
ู ต้องเหมาะสม
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แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถ

ท�ำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในทีส
่ าธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส  

เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.2.1

3.2.2

ด�ำเนินการอย่างถูกต้องเมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทีห
่ รือหน่วยงานของรัฐ
ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.3

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อพนักงาน
บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด

ของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึง
ก�ำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง

โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.3.1

3.3.2

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสว
่ นบุคคล

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในสถานทีท
่ ำ� งาน ต่อชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2557– 2562

ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ไม่มี พ นั ก งานที่ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ ได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการท� ำ งานแต่
3.3.3

3.3.4

อย่างใด

การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�ำ
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ
่ นพื้นฐานของความรูค
้ วามสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น

ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการ

พัฒนาอย่างสม่�ำเสมอ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาส
อย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้เก็บข้อมูลสถิติการ

ฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงาน ดังนี้
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จ�ำนวนชั่วโมงการ

ฝึกอบรมเฉลีย
่ ทั้งหมด
ต่อคน

3.29 ชั่วโมง

3.3.5

3.3.6
3.3.7

ค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม
623,404.00

ตัวอย่างหลักสูตรในการฝึกอบรม
คู่ มื อ พั ฒ นาพนั ก งาน / EMPLOYEE   HANDBOOK , คู่ มื อ การ
ใช้ ง านโปรแกรม RMS. + Workshop , วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (WI) และ
Job Description ประจ�ำต�ำแหน่ง , การใช้โปรแกรม Inspection
Application มาตรฐาน QC System Maanual และ Spec ของคอนโด ,
มาตรฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง การเลือกซื้ออย่างถูกวิธี , การขึน
้ ทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ , การให้บริการ มาตรฐานการใช้โทรศัพท์ โอนสาย ต่อสาย,
มาตรฐานขั้นตอนการท�ำงานระบบจ่าย , Real Marketing , ริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ระบบงาน / Innovation , ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ ทั้ งภายในและภายนอก , หลั กสูตร Systematic
Problem Solving , มาตรฐานการรับลูกค้า ,การเลือกงบประมาณใน
การเปิด PR ฯ ,หลักสูตร Systematic Problem Solving , หลักสูตร  
The NEXT Real ,การเลือกงบประมาณในการเปิด PR / การเรียกดูงบ
ประมาณ / การอนุมัติ , Master of One Page Summary : หลักสูตร
กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น , กระบวนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ออกสัญญาของเจ้าหน้าที่ขาย ,อบรม พรบ.กยศ. , ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายที่ใช้ในการโฆษณา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีป้าย,
ไขประเด็น พรบ.ภาษีท่ีดิน ,คอร์ส Top Form Presentation อาจารย์
มิกิ พาร์เมลี , สูค
่ วามส�ำเร็จการเป็นผู้ประกอบการ PT

ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขัน
ทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบต
ั งิ าน และความสามารถของพนักงาน
ตลอดจนจั ดให้มีสวั สดิ การต่ างๆ ซึ่งมากกว่ าที่ กฎหมายก� ำหนด เช่น การ
จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�ำปี การจัดกิจกรรม  5 ส. การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
ให้กับพนักงาน การสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงานวิ่งมินม
ิ าราธอน เพื่อให้
พนักงานผ่อนคลายจากการท�ำงานและได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
หลี กเลี่ ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีนโยบายในการปฏิ บัติ
เกี่ ย วกั บ การไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยบริ ษั ท มี
แนวทางในการด� ำเนินการเกี่ ยวกั บเรื่องดั งกล่ าว อาทิ พนักงานทุกคนจะ
ต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายการใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบ

โปรแกรมซอฟต์แวร์การท�ำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
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3.3.8

เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกีย
่ วกับการท�ำงาน และก�ำหนด
วิธก
ี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทก
ุ ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
การท�ำงานร่วมกัน

3.4

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อลูกค้า
บริษัท มุ่งด� ำเนินธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ ท่ี จะให้มีการ

สร้างสรรค์ น�ำเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลก
ู ค้า
อย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�ำเนินงานดังนี้

3.4.1

มุ่ง มั่นที่ จะจั ด หา พัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และการบริการ เพื่อตอบสนองความ

3.4.2

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

3.4.3

ต้องการของลูกค้า

ให้ขอ
้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถก
ู ต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลก
ู ค้ามี

ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มก
ี ารกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการ

โฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลก
ู ค้าเกิดความ

3.4.4

เข้าใจผิดเกีย
่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ปอ
้ งกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

และน�ำเสนอข้อมูลดั งกล่ าวไปปรับปรุ งหรือพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และการให้
3.4.5
3.5

บริการดังกล่าวต่อไป

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าโดยไม่นำ� ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ใน
ทางที่ไม่ชอบ

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัย

แห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจที่สำ� คัญประการหนึ่งด้วย ความเสมอภาค และค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์รว
่ มกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.5.1

บริษท
ั ประสงค์ทจ
่ี ะให้การจัดหาสินค้า และบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
-

มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

-

จัดท�ำรูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสม และเป็นธรรมแก่ทง้ั 2 ฝ่าย

-

3.5.2

-

มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค
่ า้ และคูส
่ ญ
ั ญา

จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่า  มีการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
ในทุกขัน
้ ตอนของกระบวนการจัดหา

จ่ายเงินให้คค
ู่ า้ และคูส
่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงือนไขการช�ำระเงินทีต
่ กลงกัน

บริษัท มุ่งหมายที่ จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ ยั่ งยืนกั บคู่ค้าและคู่

สัญญาที่มว
ี ัตถุประสงค์ชด
ั เจนเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการคุ้มค่ากับมูลค่า
เงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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3.6

3.5.3

ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

3.5.4

ไม่ใช้ขอ
้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์สว
่ นตัว

และคู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรือผู้อ่ ืน

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินย
ั เพื่อสร้างความเชื่อ

ถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง

เคร่งครัด ในการช�ำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกัน

ต่างๆหาก เกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท

จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปัญหา
3.7

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัท มุง่ ด�ำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ท่ีจะประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และ

เป็นบริษัท ชั้นน�ำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

3.7.1
3.7.2
3.7.3

3.7.4

3.8

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุง่ ท�ำลายชื่อเสียงแก่ค่แ
ู ข่งทางการค้า

ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาของผูอ
้ ่ ืนหรือคู่แข่ง

ทางการค้า

การปฏิบต
ั ิและความรับผิดชอบทีม
่ ต
ี ่อสังคมส่วนรวม
บริษัท ให้ความส�ำคั ญกั บชุ มชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดี ว่าเรา

เปรี ย บเสมื อ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมที่ จ ะร่ ว มก้ า วเดิ น ไปสู่ ก ารพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง
แวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับ การด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดย
รวม ดังนี้

3.8.1

3.8.2

มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ และ

ปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่าง

เคร่งครัด

มีนโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน

และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

3.8.3

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษท
ั มีจต
ิ ส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

3.8.4

เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน
่ ริษัท
่ ทีบ

และสังคม

เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
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3.8.5

ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง

สม่�ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยูม
่ ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้น
ึ ทั้งที่ด�ำเนินการ
เองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

3.8.6

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไป

3.8.7

ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลการทบต่อ

ด�ำเนินธุรกิจอยูต
่ ามควรแก่กรณี

สิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของ

บริษัท โดยให้ความร่วมมือ อย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน

3.8.8

ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน

หรือเบาะแสการกระท�ำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่าน

กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้  ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสจะได้รบ
ั การคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการ

อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด�ำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหา

แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มช
ี อ
่ งทางที่ผม
ู้ ส
ี ว
่ นได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้อง

เรียน/แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ดังนี้

1. เว๊ บไซต์ บริษัท ผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเข้าไปร้องเรียนเมื่อพบการกระท� ำความผิดได้ ท่ี
www.richy.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ สอบถามข้อมูล > ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยข้อมูลจะถูกส่งให้ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทางอีเมล์ audit.committee@richy.co.th
3. ติดต่อประธานกรรมการบริหาร ทางอีเมล์ complain@richy.co.th
4. ติดต่อเลขานุการบริษัท ทางอีเมล์ saranthorn.s@richy.co.th

หรือสามารถส่งจดหมายถึง บริษท
ั ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) 667/15 ชัน
้ 7 อาคาร

อรรถบูรณ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โดยเลขานุการบริษัท

จะเป็นผูร้ วบรวมปัญหาต่างๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ได้รบ
ั

ร้องเรียนต่อไป

การด�ำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
/ผู้ร้องเรียน
•

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิด
เผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสีย

หายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ
้ จง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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•

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว

ชื่อสกุล ที่อยูภ
่ าพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วด�ำเนินการสืบสวนว่ามี
มูลความจริงเพียงใด

•

ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดย

ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

•

กรณีท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจได้รับ

ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วม

มือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะ
สมก็ได้ หรือบริษัทอาจก�ำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

•

ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม

อนึ่ง ในปีท่ีผา่ นมา บริษัทไม่ได้รบ
ั เรื่องร้องเรียนการกระท�ำการทุจริต หรือการกระท�ำ

ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากการบริหารงาน

ของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1

บริษัทจัดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรง
และทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2562
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มีรายละเอียดดังนี้
		

(หน่วย : หุ้น)                                                                                                                       
จ�ำนวนหุน
้ ที่

ล�ำดับ

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

ถือ ณ วันที่

31 ธันวาคม
2560

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางสาวสุณี     สถตินันท์

ประธานกรรมการบริษัท

จ�ำนวนหุน
้ ที่

ถือ ณ วันที่ 31

จ�ำนวนหุน
้ ที่

เปลีย
่ นแปลง

้ /ลดลง
ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน

สัดส่วน

การถือหุน
้
ในบริษัท
(%)

55,442,700

63,363,085

7,940,385

5.31

-

-

-

-

376,756,178

430,578,489

53,822,311

36.06

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

รศ.สุทัศน์   รัตนเกื้อกังวาน

-

-

-

-

58,535

66,897

8,362

0.005

-

-

-

-

-

-

-

-

11,625,941

13,286,789

1,660,848

1.11

-

-

-

-

28,457,745

32,523,137

4,065,392

2.72

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

พ.ต.อ.สุวิทย์        ตันโสด

-

-

-

-

376,756,178

430,578,489

53,822,311

36.06

959,821

446,938

(512,883)

0.037

-

-

-

-

545,446

623,366

77,920

0.052

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางภวัญญา กฤตชาติ

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

นางศรัณย์ธร     ศรีสุนทร

-

-

-

-

-

-

-

-

5,014

5,730

716

0.0004

-

-

-

-

29,399,623

33,599,568

4,199,945

2.81

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

นางสาวประทีป นวนสวาท

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.อาภา   อรรถบูรณ์วงศ์

รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชัย        เพียรสถาพร

กรรมการตรวจสอบ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.การุญ         จันทรางศุ

กรรมการ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมศักดิ์  อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการ
กรรมการ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวีระพล    อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์

กรรมการ
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์

ประธานสายการเงิน-บัญชี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวพิชญา ตันโสด

ประธานสายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานสายสนับสนุน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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4.2

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียง

พอ สม่�ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการ

ที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
4.3

คณะกรรมการบริษั ท มุ่งมั่ นที่ จะดูแลให้มีการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคั บ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มก
ี าร
เผยแพร่ขอ
้ มูลในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผย

แพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะท�ำการ

ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บงั คับ
4.4

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ

แต่ได้มอบหมายให้คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร  เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการ

สื่อสารข้อมูลที่สำ� คัญของบริษัทแก่ผล
ู้ งทุน ผูถ
้ ือหุน
้ รวมทั้งนักวิเคราะห์และผูท
้ ่ีสนใจ
ทั่วไป โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 1343 หรือ 0-28861816-7

4.5

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ

ตนเองและบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข้องซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย
่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท  เมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็น

ประจ�ำทุกสิ้นปี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว
่ นได้เสียดัง
กล่าวให้แก่ ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน

7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.6

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและ

ผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถูก
ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4.7

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกีย
่ วกับคณะกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข
่ องคณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท

(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) จ�ำนวนครั้งของการ
ประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา รวมถึง

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดังสูงในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท (แบบ56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รายงานประจ�ำปี 2562
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การ

ก�ำกับดูแล กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

5.1

โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1
1)

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี ค วามรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำหน้าทีก
่ ำ� หนดนโยบาย วิสย
ั
ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของบริษัท เพื่อให้ฝา่ ยบริหารน�ำไปใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผน

ธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนก�ำกับดูแลให้คณะผูบ
้ ริหาร
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถ
้ ือหุน
้ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจ
ุ ริต

ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบต
ั ิท่ีดี เพื่อเพิม
่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กจ
ิ การและความมัน
ู้ อ
ื หุน
้ ซึง่ ในปี 2562 ทีผ
่ า่ นมาคณะ
่ คงสูงสุดให้แก่ผถ

กรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุง่ หมายไปใน

ทิศทางเดียวกัน นอกจากนีค
้ ณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการติดตามผล
การด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก�ำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า

ผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกครั้งในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน และ

เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดย

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มค
ี ณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่น

ที่อยูใ่ นประเทศไทย

กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีแ
่ ละใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ อย่างเป็น

อิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งค�ำถาม แสดง

ความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หุน
้ หรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย โดยไม่อยูภ
่ ายใต้อท
ิ ธิพลของ
กลุ่มบุคคลใด
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2)

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก

ต� ำแหน่งเป็นอั ตราจ� ำนวนหนึ่งในสาม ถ้ าจ� ำนวนกรรมการที่ จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับอัตราหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังการแปร
สภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นต�ำแหน่ง
นานที่สด
ุ นั้นเป็นผูอ
้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบ
ั

เลือกตั้งใหม่อีกได้โดยทีประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1.

เสียชีวิต

3.

ขาดคุณสมบัติ

2.
4.

ลาออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3)

5.

และมีสิทธิออก เสียง
ศาลมีค�ำสั่งให้ออก

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.

2.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว
่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน

ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม
้ อ
ี �ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ
้ ือหุน
้ ราย

ใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
3.

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา    คู่สมรส พี่น้อง และบุตร

รวมทั้ ง คู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ

4.

ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกั บบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
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ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่ง
ตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะ

กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ

5.

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส
้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ หรือผูม
้ อ
ี ำ� นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ
้ อ
ื

หุน
้ ที่มน
ี ย
ั ผูม
้ อ
ี �ำนาจควบคุม หรือหุน
้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผูส
้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ
้ ือหุน
้ ราย

ใหญ่ หรือผูม
้ อ
ี ำ� นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน
้ จากการ

6.

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ
้ ยกว่าสองปีกอ
่ นได้รบ
ั การแต่งตั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบ
ั ค่าบริการเกิน

กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน
้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ
้ ยกว่าสอง

7.

8.

ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ

ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว
่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รบ
ั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน
้ เกินกว่าร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวน
หุน
้ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพ

อย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ

9.

บริษัทย่อย

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยว

กับการด�ำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตด
ั สินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ
เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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4)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งเป็ น ผู้ ท่ี มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี

ประสบการณ์และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ประธานกรรมการ บริษัทเป็นผู้รับ

ผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ในฐานะเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ประธาน

กรรมการบริษัทรับผิดต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไป

5)

ตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทจะให้ความส�ำคัญกับบุคคลที่มค
ี วาม

รู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการท�ำงานที่ดี และมีภาวะผู้น�ำ วิสัย

ทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการ

ของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะค�ำนึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบและโครงสร้างของ
กรรมการตามยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

6)

ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใส

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท โดย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ปรากฏในข้อก�ำหนดขอบเขต  อ�ำนาจ หน้าที่
5.1.2

และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการจ� ำ นวนหนึ่ ง จากคณะ

กรรมการบริษัทเป็น กรรมการในคณะกรรมการย่อย เพื่อท�ำหน้าทีพ
่ เิ ศษ โดย

คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะมีวาระ การด�ำรงต�ำแหน่งเช่นเดียวกับคณะ

กรรมการบริษท
ั และมีหน้าทีต
่ ามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษท
ั
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจ�ำนวน

4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2

บทบาท อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการยังได้ก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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5.3

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวนอย่าง

น้อย 4 ครั้งต่อปี โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะ
กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ และการประชุมทุกครั้ง จะก�ำหนดจ�ำนวนองค์

ประชุมขั้นต่�ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

2) มีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหารควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรรมการและจะ
ต้องมีการก�ำหนดวาระให้ชด
ั เจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดแ
ู ลให้กรรมการ

ได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�ำหรับการ
ศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน

3) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอครบถ้ ว น ต่ อ เนื่ อ ง และทั น เวลา

ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท

ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4) ประธานกรรมการมีหน้าที่ จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจั ดการจะเสนอ
เอกสาร ข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปราย

ในประเด็นส�ำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิด
เห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม

5) คณะกรรมการมี น โยบายให้ ก รรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารมี โ อกาสที่ จ ะประชุ ม

ระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่

อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มฝ
ี า่ ยจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

6) คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ  เพิม
่ เติมในฐานะ

ทีเ่ ป็นผูป
้ ฏิบต
ั งิ านโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�ำความรูจ
้ ก
ั ผูบ
้ ริหารระดับสูงส�ำหรับ

ใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

7) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
จะไม่มี สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมในวาระดังกล่าวๆ
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8) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ

จัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะ
กรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.4

การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
บริ ษั ท มี น โยบายเรื่ องการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ นของกรรมการ ให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีก�ำหนดหรือแนะน�ำโดหน่วยงานการก�ำกับดูแลต่างๆ
และเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงค�ำนึงถึง

จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยก�ำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่

ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง และกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

5.5

การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี

ปีล ะ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้ องกั บหลั กการการก� ำกั บดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย

มุ่ ง เน้ น ผลประเมิ น ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การทบทวนผลงาน ประเด็ น ปั ญ หา หรื อ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปรับปรุ งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานของคณะกรรมการ โดยในปี 2562 จัดให้

มีการประเมินผล 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ประเภทที่ 2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
ประเภทที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
กระบวนการในการประเมิน
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้คณะกรรมการ

ประเมินผลงานประจ�ำปี ซึง่ หลังจากคณะกรรมการประเมินผลเสร็จแล้ว จะจัดส่งแบบ

ประเมินให้เลขานุการบริษัท รวบรวมผลการประเมินของกรรมการแต่ท่าน และสรุป
ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบต่อไป
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หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
-

คะแนนที่ได้รับร้อยละ 90 – 100 หมายถึง ดีมาก

-

คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50 – 69 หมายถึง พอใช้

-

คะแนนที่ได้รับร้อยละ 70 – 89 หมายถึง ดี

คะแนนที่ได้รับร้อยละ 0 – 49 หมายถึง ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

99.32

ดีมาก

2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

99.24

ดีมาก

3

การประชุมคณะกรรมการ

99.15

ดีมาก

4

การท�ำหน้าที่ของกรรมการ

99.35

ดีมาก

5

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

99.55

ดีมาก

6

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

98.48

ดีมาก

99.18

ดีมาก

กรรมการ

ผูบ
้ ริหาร

ภาพรวมเฉลีย
่

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

99.32

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

99.15

ดีมาก

3

บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ

99.24

ดีมาก

99.23

ดีมาก

กรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

นอกจากนีค
้ ณะกรรมการบริษัทได้ทำ� การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยประเมิน

ในด้ านต่างๆ ได้แก่ ความ เป็นผู้น�ำการก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผล
ปฏิบต
ั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความ
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สัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ คุณลักษณะส่วนตัว

โดยแบบประเมินเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ผลการประเมินผลงานของ CEO
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

ความเป็นผู้น�ำ

98.48

ดีมาก

2

การก�ำหนดกลยุทธ์

99.24

ดีมาก

3

การปฏิบัติตามกลยุทธ์

98.11

ดีมาก

4

การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

100.00

ดีมาก

5

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

6

ความสัมพันธ์กับภายนอก

100.00

ดีมาก

7

การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

98.86

ดีมาก

8

การสืบทอดต�ำแหน่ง

93.94

ดีมาก

9

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

98.86

ดีมาก

10

คุณลักษณะส่วนตัว

98.86

ดีมาก

98.64

ดีมาก

ภาพรวมเฉลีย
่

ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
1)

การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

98.96

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

97.92

ดีมาก

98.96

ดีมาก

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่
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ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

98.96

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

99.17

ดีมาก

99.38

ดีมาก

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

2)

การประเมินคณะกรรมการบริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายบุคคล
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

99.24

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

98.96

ดีมาก

99.40

ดีมาก

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายคณะ
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

99.81

ดีมาก

99.94

ดีมาก

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

3)

การประเมินคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รายบุคคล
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

99.24

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

99.81

ดีมาก

99.68

ดีมาก

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รายคณะ
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

98.96

ดีมาก

99.38

ดีมาก

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

4)

การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

99.17

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

96.88

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

98.31

ดีมาก

98.12

ดีมาก

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่
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ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายคณะ
ล�ำดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับ

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

100.00

ดีมาก

2

การประชุมของคณะกรรมการ

99.07

ดีมาก

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

100.00

ดีมาก

99.69

ดีมาก

คณะกรรมการ

ภาพรวมเฉลีย
่

5.6

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหารในระดับที่เหมาะสม

โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้

บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารของ
บริษัทให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อ
ที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบเพิม
ั ค่าตอบแทนเพิม
่ ขึ้นจะได้รบ
่ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้

อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผา่ นการอนุมต
ั ิจากที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ โดยก�ำหนดให้มี

การเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ
้ ริหารตามแบบที่สำ� นักงานคณะ

กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

5.7

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญกับการสืบทอดต�ำแหน่งโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ในต� ำแหน่งผู้บ ริห ารระดั บสูง ซึ่งก็ คื อ ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหาร (CEO) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนพนักงานว่าการด�ำเนิน
งานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

5.8

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการ

ฝึกอบรมและการให้ความรูแ
้ ก่กรรมการผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ
้ ริหาร เป็นต้น เพื่อให้มก
ี ารปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทาง

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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โดยในปี 2562 ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

หลักสูตรทีอ
่ บรม/สัมมนาในปี 2562

1

ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการ
บริหาร

-

นางศรัณย์ธร  ศรีสุนทร

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานสาย
ปฏิบัติการ

- เสวนาภาวะผู้น�ำ ภาวะผู้น�ำ / Leadership
- กิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ
- เทคนิคการน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
- Executive Course  on Disruption
   Readiness

2

นางศรัณย์ธร  ศรีสุนทร

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานสาย
ปฏิบัติการ

- คอร์ส Top Form Presentation
อาจารย์ มิกิ พาร์เมลี

3

นางสาวพิชญา   ตันโสด

ประธานเจ้าหน้าที่สาย
พัฒนาธุรกิจ

- THE NEXT Real รุน
่ ที่ 8 (16วัน)
- KEY Driver 2019 หัวข้อ Why Super Fans
- Real Marketing
- คอร์ส Top Form Presentation
อาจารย์ มิกิ พาร์เมลี

4

นางสาวประทีป  นวนสวาท

รองประธานเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนองค์กร

- คอร์ส Top Form Presentation
อาจารย์ มิกิ พาร์เมลี

5

นางสาวสุทธิพร  หินฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สาย
การเงินและบัญชี

- คอร์ส Top Form Presentation
อาจารย์ มิกิ พาร์เมลี

5.9

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน

ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่

เกี่ยวข้อง และจัดให้มก
ี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มป
ี ระสิทธิภาพเพียงพอในการ

ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั อยูเ่ สมอ จัดให้มก
ี ารก�ำหนดล�ำดับขัน
้ ของอ�ำนาจ

อนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ในตัว ก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจ

สอบภายในที่เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบต
ั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป

ตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ทั้งนีบ
้ ริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอค คอนซัลท์ เซอร์วิส

จ�ำกัด เป็นผูต
้ รวจสอบภายใน โดยรายงานข้อมูลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.10

ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ของผล

ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1) ไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ในต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อแสวงผลประโยชน์สว
่ นตน
หรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2) แจ้งให้บริษัททราบอย่างรวดเร็ว หากมีเหตุการณ์ดังนี้
•
•

•

การตอบรับเชิญเป็นกรรมการ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอื่น

กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน

กิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

มีส่วนได้ เสียโดยตรงหรือโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่ ท�ำกั บบริษัท

โดยต้องระบุลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสีย
ในสัญญา

3) หาทางหลี กเลี่ ยงไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิ ดขึ้น หาก
กรณีมีความขัดแย้งขึ้น กรรมการจะต้องพิจารณาว่า  จะของดเว้นจาก

การร่วมอภิปรายไม่ให้ความเห็น หรืองดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือขอไม่รับเอกสาร

วาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ หาก

ความขัดแย้งนั้นถือ  เป็นเรื่องส�ำคัญ

4) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท�ำงานในฐานะของฝ่าย
บริหาร และการด�ำเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการ ซึ่งได้รับความไว้

วางใจจากผู้ถือหุ้น

5.11

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

และเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว
่ นตนจากการใช้ขอ
้ มูล

ภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการใช้
ข้อมูลของบริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

5.12

รายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับชอบในการจั ดท� ำรายงานทางการเงิ นของ

บริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี การจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิ นเป็นการจั ดท� ำตามมาตรฐานการบัญชีท่ี รับรองโดยทั่ วไป โดยเลื อกใช้
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นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสม่�ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง

ในการจัดท�ำ รวมทั้งก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถด้านบัญชีและการเงิน
มีจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ เข้าร่วม
ประชุม

1. พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน/1 ประธานกรรมการตรวจสอบ/

4/4

2. นายสมชัย เพียรสถาพร

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

4/4

3. รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน /1

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

4/4

กรรมการอิสระ

อิสระ
อิสระ

หมายเหตุ  
/1 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินโดย
1. พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ / Financial
Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison, US. Army) / Resources Management (International Defense Resources Management Institute
US. Navy) / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน
่ ที่ 44 / Director Accreditation Program รุน
่ ที่ 20 ปี 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. รศ. สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน จบการศึกษา Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle)Universite’ de Toulouse I, France  / ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม)/ Director Accreditation Program รุน
่ ที่ 94 ปี 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส
้ อบบัญชีภายนอก และผูบ
้ ริหารที่รบ
ั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาส และประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบ

ทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจ

สอบบัญชีของบริษัท

2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มค
ี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
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3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4) สอบทานการปฏิบต
ั ข
ิ องบริษท
ั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนของผูส
้ อบบัญชี โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากรปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากร

ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง

6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้ความเห็นถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุสม
ผลของการท�ำรายการดังกล่าวโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ปฏิบต
ั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ชอบด้วย

8) จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9) รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง

10) มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ�ำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการ
แสดงความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ เข้าร่วม
ประชุม

1. ดร. อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

5/5

2. น.ส.สุณี

รองประธานกรรมการบริหาร

5/5

กรรมการบริหาร

5/5

สถตินันท์

3. นายสมศักดิ์  อรรถบูรณ์วงศ์

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

117

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2) ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการ
ด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3) ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร และอ�ำนาจการบริหารจัดการโดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการ
คัดเลือก การว่าจ้าง การก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการ

เลิกจ้างพนักงานของบริษัท

4) อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่ เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้

5) มีอำ� นาจพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารใช้จ่ายในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจของบริษัท เช่น การจัด

ซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท อาทิเช่น มีอ�ำนาจ

อนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ เช่น ตราสารทุน

ตราสารหนี้ เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท / มีอ�ำนาจอนุมัติกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท / มีอ�ำนาจอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน  
และจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรต่อรายการ ในวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท / มีอ�ำนาจอนุมัติการ
ก่อภาระผูกพัน การอาวัล การค้�ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นต้น

6) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ่ ื นใด ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ การอนุ มั ติ
รายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมต
ั ิรายการที่คณะกรรมการบริหาร

หรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง มีสว
่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท�ำการ แทนในกรณีดังกล่าว
รวมทั้งรายการที่ก�ำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผูถ
้ ือหุน
้ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง

กัน และการได้มาหรือ จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส�ำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ เข้าร่วม

1. พลโทหญิงส�ำอางค์ ทองปาน/1

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

1/1

2. รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

1/1

3. นายสมศักดิ์   อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

1/1

พิจารณาค่าตอบแทน
ตอบแทน

ตอบแทน

ประชุม

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

1) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท

2) คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มค
ี วามรูค
้ วามสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควร
เสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีท่ีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3) พิ จ ารณาเสนอโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนกรรมการ ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทน บ� ำ เหน็ จ โบนั ส
สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตาม

ตกลง

4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง้ เข้าร่วม
ประชุม

1. นายการุญ จันทรางศุ

ประธานคณะกรรมการบริหารความ

1/1

2. นายสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

3. นายสุวิทย์    ตันโสด

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

เสี่ยง
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ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
1) สอบทานและน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสีย
่ งและความเสีย
่ งทีย
่ อมรับได้ให้แก่คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และด�ำเนินการให้
องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4) น�ำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท

5) ให้ค�ำแนะน�ำกับบริษัทในด้านงานบริหารความเสีย
่ งและการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

6) ให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท

7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

โดยก� ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ ต้องสรรหา ให้มีความหลากหลาย ส�ำหรับผู้ท่ี จะมาท� ำหน้าที่

กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชีย
่ วชาญ
เฉพาะด้าน เป็นต้น

การสรรหากรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่ด้านการสรรหาและพิจารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการตาม

เกณฑ์ท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)
โดยการสรรหากรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการต้องมี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกคราว ให้กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน
หนึ่งในสามของจ� ำนวนกรรมการทั้ งหมดในขณะนั้ น ถ้ าจ� ำนวนกรรมการที่ จะพ้นจาก
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ต�ำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จ�ำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม
แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งใน

ปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน
้ ให้จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ

ต่อไป ให้กรรมการผูท
้ ่ีอยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สด
ุ นั้นเป็นผูอ
้ อกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึ่ง

พ้นจากต�ำแหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูค
้ ัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มค
ี วาม

รูค
้ วามสามารถ เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อ

น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ เป็นผูแ
้ ต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดัง
ต่อไปนี้

5.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

5.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม 5.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

5.3. บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมา เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคล

ซึ่งได้รบ
ั การเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

7. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกและน�ำเสนอบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ

และไม่มล
ี ักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่
ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน
้ น
้ั จะเหลือ

น้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียง

เท่าวาระทีย
่ งั เหลืออยูข
่ องกรรมการซึง่ ตนเข้าแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีข
่ องจ�ำนวนกรรมการทีย
่ งั เหลืออยู่

8. ที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีจำ� นวนหุน
้ นับรวมกันได้ไม่นอ
้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวนหุน
้ ที่ถอ
ื โดยผูถ
้ อ
ื หุน
้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งตาม
วาระการด� ำรงต� ำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน
้ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษท
ั บริษท
ั ใหญ่ บริษท
ั

ย่อย บริษท
ั ร่วม ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ หรือผูม
้ อ
ี ำ� นาจควบคุมของบริษท
ั โดยให้นบ
ั รวมหุน
้ ทีถ
่ อ
ื โดย
ผูท
้ เ่ี กีย
่ วข้องด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงิน
เดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พีน
่ อ
้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ
้ ริหาร
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ ผูม
้ อ
ี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบ
ั การเสนอชื่อเป็นผูบ
้ ริหารหรือผูม
้ ี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ
้ ือหุน
้ ที่มน
ี ย
ั หรือผูม
้ อ
ี �ำนาจ

ควบคุมของผูท
้ ่ม
ี ค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ
้ อ
ื

หุน
้ รายใหญ่ หรือผูม
้ อ
ี �ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พน
้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่นอ
้ ยกว่าสองปีกอ
่ นได้รบ
ั การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการ

ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน
้ ที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ

หุน
้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผส
ู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบ
ั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่ หรือผูม
้ อ
ี �ำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มส
ี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มน
ี ย
ั กับกิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบ
ั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน
้ เกินกว่าร้อยละหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
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10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน

12. ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเป็นเวลา 9 ปี
นอกจากนีก
้ รรมการอิสระทีด
่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคล

ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น
ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารแต่งตัง้

กรรมการบริษท
ั   โดยกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้กลับมาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีทต
่ี ำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ น
ื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ บุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบ

มีจำ� นวนครบตามทีค
่ ณะกรรมการบริษท
ั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่ง

ได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข
่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน และบริษท
ั ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
ทีก
่ รรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ
้ ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ
้ ริหารระดับ

สูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของ

บริษัท และสามารถก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจ
สอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท  ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ
้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมการ

หรือผูบ
้ ริหารระดับสูงที่มาจากสายงานต่างๆ รวมแล้วไม่นอ
้ ยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความ

เสีย
่ งมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท และก�ำหนดให้มก
ี าร

ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งต้องมีจ�ำนวนไม่นอ
้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง จะ

ประกอบด้วยกรรมการ   รวมแล้วไม่นอ
้ ยกว่า 3 คน ทั้งนีค
้ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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โดยมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท  และก�ำหนดให้มก
ี าร

ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้อง
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุ คคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาแต่งตั้งผูบ
้ ริหารจากบุคลากรที่มป
ี ระสบการณ์และมีความรูค
้ วามสามารถในการบริหารงานใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวน 2 บริษัท
1.

บริษัท ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 จ�ำกัด

วันที่ก่อตั้ง

:

ชนิดหุ้น

:

หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้นละ

:

100 บาท

ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน :
จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการลงทุน

2.

:

:

15 ธันวาคม 2559

31,000,000 บาท
310,000 หุ้น
ร้อยละ 99.97

บริษัท ริชเี่ พลซ เอกมัย จ�ำกัด

วันที่ก่อตั้ง

:

21 มกราคม 2562

ทุนจดทะเบียน

:  

1,000,000 บาท

จ�ำนวนหุ้น

:  

10,000 หุ้น

ชนิดหุ้น

มูลค่าหุ้นละ

สัดส่วนการลงทุน

:  
:

:  

หุ้นสามัญ

100 บาท

ร้อยละ 99.97

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธก
ี ารดูแลกรรมการและผูบ
้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยัง

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว
่ นตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรูแ
้ ก่กรรมการรวมทั้งผูบ
้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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2. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่
วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่

ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหุน
้ ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย และให้เลขานุการบริษัท
รายงานการเปลีย
่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูงต่อทีป
่ ระชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

4. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ
้ ริหาร และผูป
้ ฏิบต
ั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รบ
ั ทราบข้อมูลภายใน
ที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณ

เป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับค่าตอบแทนของผูส
้ อบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด  ซึ่งเป็นส�ำนักงานสอบบัญชี

ที่ผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบ

บัญชีท่ีผส
ู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญ
ั ชีท่ีผา่ นมา จ�ำนวนเงิน 1,670,000 บาท ค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิ ค่า
พาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน จ�ำนวน 106,623 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ

กับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความ

เป็นอิสระ มีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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10

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัทด�ำเนินธุ รกิจโดยมีจุดมุ่งหมายทีเ่ พื่อไม่แสวงหาผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว

บริษัทต้องการทีจ
่ ะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สงั คมมีความแข็งแกร่ง
มีความโปร่งใส และมีจริยธรรมโดยรวม โดยบริษัทได้ยด
ึ หลักแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility หรือ (“CSR”) ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders)
บริษัทมุง่ ที่จะพัฒนาการเติบโตธุรกิจ ควบคู่พร้อมไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยบริษัทค�ำนึงถึงการประกอบธุรกิจการแข่งขันอย่างเป็นธรรมที่อยู่ภายใต้กฎหมายและความเป็น
จริยธรรม บริษัทมีมาตรการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยบริษัทมีนโยบายการตั้ง

ราคาขายสินค้า(บ้านหรือห้องชุด)ของบริษัทจากการส�ำรวจราคาตลาด และตั้งราคาที่ผซ
ู้ ้ อ
ื และผูข
้ ายได้

รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึง่ ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาทีบ
่ ริษัทสามารถแข่งขันกับคูแ
่ ข่ง
ในตลาดได้และสร้างความคุ้มค่าให้แก่ผบ
ู้ ริโภคในขณะเดียวกัน  ในส่วนของการส่งเสริมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในห่วงธุรกิจนั้น บริษัทให้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในตัวของบริษัทเสมอ

มา โดยมีการปฏิบัติกับคู่ค้าของบริษัทอย่างเป็นธรรม  ทั้งนี้การประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นั้นจ�ำเป็นต้องมีการท�ำธุรกิจกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งทาง

บริษัทเชื่อว่าการท�ำให้คู่ค้าบริษัทมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาและเติบโต

อย่างยั่งยืนของบริษัท  ดังนั้น ตลอดการท�ำธุรกิจกับคู่ค้า  บริษัทไม่เคยมีการละเมิดสัญญาระหว่างกัน

จนท�ำให้เกิดการฟ้องร้อง หรือช�ำระค่างวดไม่ตรงตามที่สัญญาก�ำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัท
ยังมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และกฎหมาย เป็นต้น

2.เคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
บริษัทมุง่ ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการกระท�ำทุจริต คอร์รป
ั ชั่นทุกรูปแบบ

พร้อมทั้งไม่สนับสนุนให้พนักงานสร้างความส�ำเร็จของงานโดยแนวทางทุจริต ซึง่ บริษัทได้มก
ี ารปรับปรุง

การบริหารจัดการภายในให้มีการตรวจสอบและกระบวนการด�ำเนินธุรกิจภายในที่ยากต่อการกระท�ำ
ทุจริต รวมทั้งมีกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ปลูกฝั่ งแนวทางด้านจริยธรรม และความ

เชื่อภายในพนักงานให้รู้จักผิดชอบชั่วดี โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิในทุกๆ ด้าน

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนให้พนักงานสร้างความส�ำเร็จของงานโดยการทุจริต โดยมีนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตจ�ำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1.   การสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

2.   จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่มป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับให้มก
ี ารตรวจ
สอบและถ่วงดุลการ   ใช้อ�ำนาจให้เหมาะสม
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3.   ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ
้ ริหาร และพนักงานกระท�ำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือ
ยอมรับซึ่งทรัพย์สน
ิ หรือผลประโยชน์อ่ ืนใด ส�ำหรับตนเองหรือผูอ
้ ่ ืนที่สง่ ไปในทางจูงใจให้

ปฏิบัติ

4.   ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่ จะให้ทรัพย์สิน หรือผล

ประโยชน์อ่ ืนใดแก่ บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใด
ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ  ต�ำแหน่งหน้าที่ของตน

ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ดังนี้
3.1

จัดให้มฝ
ี า่ ยตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนิน
การตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจ� ำไตรมาสที่ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีนย
ั ส�ำคัญและข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2

ก�ำหนดให้ผู้บริหาร รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
และคอร์รป
ั ชัน
ั ชัน
่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รป
่

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจรติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการการต่อ

ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่�ำเสมอ โดยน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทตามล�ำดับ อย่างทันเวลาและสม่�ำเสมอ
3.3

ก�ำหนดให้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยภายใน

บริษัทมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ส่วนภายนอกสามารถส่งเรื่องร้องเรียน
ผ่านทาง www.richy.co.th ในหัวข้อช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือสามารถส่ง

อีเมล์ถงึ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ท่ี audit.committee@richy.co.th ทั้งนีใ้ นการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลเป็นความ
ลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้

ร้องเรียน หากผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจเดือดร้องหรือเสียหาย สามารถร้องขอให้
บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองได้

3.4

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า  ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มี

หลักฐานที่มเี หตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน การก

ระท�ำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ ยวข้องกั บการคอร์รัปชั่น หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิ น หรือระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัท ได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืนมีความส�ำคัญยิง่ ที่จะพัฒนาสังคมและ

ชุมชนนั้นให้นา่ อยูอ
่ าศัย บริษัท จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ

ด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท มีนโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และ

ยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร โดยจัดให้มีการพัฒนาสังคมในพื้นที่ต่างๆ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

2. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน
่ ริษัท เข้าไปด�ำเนิน
่ ทีบ
ธุรกิจ

4. ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่�ำเสมอ เพื่อให้

ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงาน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

5. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
อยูต
่ ามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรม CSR อนุบาลปะการัง จ.ชลบุรี เพื่ออนุรก
ั ษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ,มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดีประจ�ำปี, ร่วมสนับสนุนสโมสรโรตารี่สากล

จัดท�ำเสื้อวิ่งการกุศล ,บริจาคเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน 4 ชนเผ่าในถิ่นทุรกันดาร ณ

โรงเรียน Tai National School ณ เมืองเชียงตุง สหภาพเมียนม่า, ร่วมท�ำบุญผ้าป่าการศึกษากับทาง IR
Network ให้กับโรงเรียนบ้านทางขวาง จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษามากยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำ�นึก
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงานมีจต
ิ ส�ำนึกและทัศนคติทด
่ี ี สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นแบบอย่าง

ที่ดี ไม่สนับสนุนการกระท�ำทุจริต มีการจัดให้รางวัลและผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม   เมื่อ

พนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและมีความอุตสาหะซึ่งจะสะท้อนจากผลประเมินตัวชี้วัด

ความส�ำเร็จในการท�ำงาน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่

สามารถป้องกันและลดปัญหาการเกิดทุจริตในบริษัทได้ ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานที่อยูภ
่ ายใต้ความรับ
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ผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นช่องทางส�ำหรับพนักงานในการรับฟังค�ำเรียกร้องเมื่อพบเห็น
หรือมีขอ
้ สงสัยที่อาจขัดต่อหลักจรรยาบรรณธุรกิจรวมไปถึงการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการก

ระท�ำทุจริต  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะรับฟังด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางต่อทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีการ
รักษาความลับของผูร้ อ
้ งเรียนเพื่อให้การด�ำเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่ให้เกิดการกลั่น

แกล้งต่อผู้ร้องเรียน

6. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการบริหารงาน โดยมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้

มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ มีการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยว

กับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด  เช่น บริษัทต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม (EIA) เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) ส�ำหรับโครงการอาคารชุดที่มีจ�ำนวนตั้งแต่ 80 หน่วยขึ้นไป หรือโครงการบ้าน

จัดสรรที่มีพ้ ืนที่เกินกว่า  100 ไร่ข้ึนไป หรือมีจ�ำนวนตั้งแต่ 500 หลังขึ้นไป นอกจากนี้บริษัทยังมีการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลภาวะที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างและหลังก่อสร้าง มีการ
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน้�ำเสียส่วนกลางในแต่ละโครงการ เพื่อให้น้�ำเสียได้รับการบ�ำบัดก่อนที่จะระบายลง

สู่ทางสาธารณะ รวมถึงการจัดท�ำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากการใช้เครื่องปรับอากาศ  

เป็นต้น

ทั้ งนี้บริษัทได้ จัดฝึกอบรมตามนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้ อมให้กับพนักงานประจ� ำปี ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและปลูกจิตส�ำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารคอยดูแล
การปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  โดยการน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น

การใช้กระดาษสองหน้า  การปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า  ในช่วงพักงานหรือช่วงที่ผู้บริหาร พนักงาน

ไม่ได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกันในการเดินทาง
เดียวกัน ซึ่งการท�ำกิจกรรมดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือค่าใช้จ่ายที่ลด

ลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพื่อเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม
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การควบคุม
ภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ

ได้พจ
ิ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียง

พอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก� ำกั บหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ โดยการ
สอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ  5  ส่วน คือ
1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
2) การบริหารความเสี่ยง

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมเพียงพอ

โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล โดยได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีท่ี ยอมรับโดย
ทั่ ว ไป ประกาศส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ บั ง คั บ ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปีของบริษัท

ตามที่ควรอย่างสม่�ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบ

ถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็น

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
แต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้

บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
จากการที่ผบ
ู้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอ
ี �ำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะก�ำกับเรื่อง
การเป็นองค์กรที่มีกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทได้จด
ั ให้มก
ี ารจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในทีด
่ เี พียงพอ โดยผูบ
้ ริหารได้

สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มก
ี ารก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ก�ำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ก�ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอ�ำนาจการ

บริหาร และระดับการอนุมต
ั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  อีกทั้งบริษัท ได้จัดให้มส
ี ว
่ น
ตรวจสอบภายในทีม
่ ค
ี วามเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึง่ รายงานโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่

เป็นสาระส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะ
กรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
รายงานประจ�ำปี 2562
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

2563 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด ผูส
้ อบบัญชีของบริษัท ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับ
ทราบแล้วว่าไม่มข
ี อ
้ สังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทส�ำหรับปีสน
้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุม

มีมติแต่งตั้งบริษัท แอค คอนซัลท์ เซอร์วิส  จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผูต
้ รวจสอบภายในของบริษัทในการ

ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกร
รมการตรวจสอบของบริษัท

ส�ำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562 พบว่า

บริษัทมีการปฎิบต
ั ิงานตามคู่มอ
ื การปฎิบต
ั ิงาน ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเจ้าหนีก
้ ารค้า และระบบ
จ่ายช�ำระ(รวมการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง) อย่างถูกต้องครบถ้วนและปฎิบัติงานอย่างสม่�ำเสมอ  และใน

กรณีท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฎิบัติงานของระบบงานข้างต้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
คู่มือปฎิบัติงานแล้วอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนปฎิบัติงานของระบบ

งานนั้นได้ก�ำหนดระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จากการตรวจสอบติดตามประเด็น
คงค้างงวดก่อน ไม่มี

ส�ำหรับการตรวจสอบการปฏิบต
ั ิงานในระหว่างเดือนเมษายน 2562 – มิถน
ุ ายน 2562 พบว่ามี

การปฏิบต
ั ิงานของระบบเงินเดือนและค่าแรงและบริหารงานบุคคล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า บริษัทฯ มี

การจัดท�ำคู่มอ
ื ปฎิบต
ั ิงานของระบบงานข้างต้นแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วนและปฎิบต
ั ิงานอย่างสม่�ำเสมอ

และคู่มืองบประมาณรวมและโครงการ ยังมีบางส่วนปรับปรุงขั้นตอนปฎิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง ณ
ปัจจุบันปรับปรุงแล้วเสร็จ  มีการปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และปฎิบัติงานอย่างสม่�ำเสมอ  

จากการตรวจสอบติดตามประเด็นคงค้างงวดก่อน มีการปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงานระบบจัดซื้อ

และระบบจัดจ้าง ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฎิบัติงานในปัจจุบันแล้วเสร็จอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

ส�ำหรับการตรวจสอบการปฏิบต
ั ิงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562  พบว่า

ระบบรับจอง/ยกเลิกการจอง/จัดเก็บเอกสารการจอง ระบบการจัดท�ำสัญญา/ยกเลิก/จัดเก็บสัญญาจะ
ซื้อจะขาย ระบบการรับเงินจองและเงินท�ำสัญญา มีการปฎิบต
ั ิตามคู่มอ
ื และระบบการควบคุมภายในที่

ส�ำคัญตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ และปฎิบต
ั ิอย่างสม่�ำเสมอ ยกเว้นบางส่วนมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ซึ่ง ณ ปัจจุบน
ั ได้ปรับปรุงรายละเอียดขั้นตอนการท�ำงานและการควบคุมภายในให้ชด
ั เจนมาก
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการปฎิบัติงานในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

จากการตรวจสอบติดตามประเด็นคงค้างงวดก่อน พบว่าบริษัทฯ ได้มก
ี ารปรับปรุงคู่มอ
ื ปฎิบต
ั ิ

งานระบบงบประมาณให้มค
ี วามชัดเจนทั้งในส่วนขั้นตอนปฎิบต
ั ิงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
มากยิง่ ขึน
้ ทั้งในขัน
้ ตอนการจัดท�ำงบประมาณโครงการ ขัน
้ ตอนการเปรียบเทียบผลรายการเกิดจริงกับงบ
ประมาณประจ�ำโครงการและประจ�ำปี รหัสงบประมาณ เพื่อสอบยันกับรหัสบัญชี และรูปแบบของฟอร์ม
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท�ำงบประมาณ ซึง่ ในปัจจุบน
ั ได้จัดท�ำแล้วเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
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ส�ำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 พบว่า

บริษัทมีการปฎิบัติงานตามคู่มือการปฎิบัติงาน ได้แก่ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบเงินสดย่อย(ส�ำนักงาน
ใหญ่) ระบบทรัพย์สินและการดูแลทรัพย์สิน (รวมการตรวจนับทรัพย์สิน)อย่างถูกต้องครบถ้วนและ

ปฎิบัติงานอย่างสม่�ำเสมอ  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและได้รับอนุมัติจากผู้
บริหารหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

จากการตรวจสอบติดตามประเด็นคงค้างงวดก่อน พบว่าบริษัทฯ ได้ปรับปรุ งคู่มือปฎิบัติงาน

ของระบบงบประมาณ ระบบงานจอง ระบบการท�ำสัญญาจะซื้อจะขาย ระบบการยกเลิกการจองและ
สัญญาจะซื้อจะขาย และระบบการรับช�ำระเงิน(จองและเงินท�ำสัญญา) และติดตามหนี้ แล้วเสร็จอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงานอย่างครบถ้วน
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12

รายการ
ระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนัน
้

เป็นการท�ำรายการกับผูถ
้ ือหุน
้ และ/หรือผูบ
้ ริหารของบริษัท รวมถึงการท�ำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผูถ
้ ือหุน
้ และ/หรือผูบ
้ ริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์

ได้ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย้ง
1.

ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

- เป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 36.055 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

2.

นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์

- เป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 2.723 ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

3.

นางสาวสุณี  สถตินันท์

- เป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 5.306 ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

4.

รศ.สุทัศน์  รัตนเกื้อกังวาน

- เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

5.

นายวีระพล  อรรถบูรณ์วงศ์

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 0.037 ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

6.

นางสาวนงลักษณ์  วนธรรมพงศ์

- เป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือหุ้นร้อยละ 0.052 ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

7.

นางสาวสาธินี อรรถบูรณ์วงศ์

- เครือญาติกรรมการ

8.

ดร.ธัญนนท์ รัตนเกื้อกังวาน

- เครือญาติกรรมการ

9.

นางสาวดารณา สถตินันท์

- เครือญาติกรรมการ

10.

นางศรัณย์ธร  ศรีสุนทร

- เป็นผู้บริหารของบริษัท

11.

นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงษ์ไพจิตร

-   เป็นผู้บริหารของบริษัท

12.

บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด   
ประกอบธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่

- ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์  เป็นกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด  และ
ถือหุ้นร้อยละ 9.720 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นางสาวนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ เป็นกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณ์สน
ิ ทรัพย์ จ�ำกัด
และถือหุ้นร้อยละ 7.481 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายปิติพัฒน์   พรพรหมพัฒน์ เป็นกรรมการ ของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด
และถือหุน
้ ร้อยละ 17.970 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัดโดย
ถือหุ้นร้อยละ 4.880 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายพิชย
ั   อรรถบูรณ์วงศ์  เป็นผูถ
้ ือหุน
้ ของบริษัท อรรถบูรณ์สน
ิ ทรัพย์ จ�ำกัด  โดยถือ
หุ้นร้อยละ 7.569 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นางสาวสาธินี อรรถบูรณ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
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ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย้ง
12.

บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด   
ประกอบธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่

- นางสาวพิชญา  ตันโสด เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด  โดยถือ
หุ้นร้อยละ 19.350 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายกอล์ ฟ อรรถบู ร ณ์ ว งศ์    เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท อรรถบู ร ณ์ สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายชุ ติ วั ต อรรถบู ร ณ์ ว งศ์    เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท อรรถบู ร ณ์ สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายจิ ร ายุ อรรถบู ร ณ์ ว งศ์    เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท อรรถบู ร ณ์ สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นางสาวสุนิสา คูสุรัตน์   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด  โดยถือ
หุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นางสาวเจตนิพิฐ วนธรรมพงศ์   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายยศพนธ์ วนธรรมพงศ์    เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท อรรถบู ร ณ์ สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายพรสิ ท ธิ์ วนธรรมพงศ์    เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท อรรถบู ร ณ์ สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นางสาวสิทธิรัตน์ วนธรรมพงศ์   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 3.472 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562

- นายศุ ภ ณั ฐ อรรถบู ร ณ์ ว งศ์    เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท อรรถบู ร ณ์ สิ น ทรั พ ย์ จ� ำ กั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 0.890 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
- นายณัฐภั ทร อรรถบู รณ์วงศ์   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อรรถบู รณ์สินทรัพย์ จ� ำกั ด  
โดยถือหุ้นร้อยละ 0.890 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562
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12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน
บริษท
ั มีการท�ำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย้ง

ซึง่ สามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการท�ำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

ล�ำดับ

1.

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย้ง

บริษัท อรรถบูรณ์
สินทรัพย์ จ�ำกัด

มูลค่ารายการ
กษณะรายการ

ค่าเช่า

ส�ำนักงาน

(ล้านบาท)

ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล

2562

ปี

2561

และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1.87

1.84

บริษัทเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน ชั้น  7  ของอาคารอรรถบูรณ์  โดยได้มีการ

ปี

จัดท�ำสัญญาเช่าพื้นที่หอ
้ งเลขที่ 701  เนื้อที่ 541.67  ตารางเมตร โดย

มีสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดังนี้

1) สัญญาเช่าเลขที่ สช.001/60 ลว.1 มี.ค. 60 ก�ำหนดระยะเวลา 3 ปี  
นับแต่วน
ั ที่ 1 มีนาคม 60 –29 ก.พ. 2563  เดือนละ  75,833.80 บาท
(140 บาท/ ตารางเมตร/เดือน)  โดยช�ำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5  ของ

ทุกเดือน  ราคาดังกล่าวเป็นราคาทีส
่ ามารถเทียบเคียงได้กบ
ั ผูใ้ ห้เช่า

รายอื่นทีม
่ รี าคาค่าเช่าอยูท
่   ่ี 160 บาท/ ตารางเมตร / เดือน

2) สัญญาบริการเลขที่ สบ.001/60 ลว.1 มี.ค. 60 มีกำ� หนดระยะเวลาให้

บริการ 3 ปี เริม
่ ต้นวันที่ 1 มี.ค. 60 – 29 ก.พ. 63 เดือนละ 60,856.62

บาท ช�ำระค่าบริการส่วนกลางภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดัง

กล่าวเป็นราคาทีส
่ ามารถเทียบเคียงได้กบ
ั ผูใ้ ห้เช่ารายอื่นทีม
่ รี าคาค่า
บริการอยูท
่   ่ี 112.35 บาท/ ตารางเมตร / เดือน

3) สัญญาเช่าเลขที่ สช.001/60 ลว.1 มี.ค. 60 ก�ำหนดระยะเวลา 3 ปี  
นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 60 –29 ก.พ. 2563  เดือนละ  75,833.80

บาท (140 บาท/ ตารางเมตร/เดือน)  โดยช�ำระล่วงหน้าภายในวัน
ที่ 5  ของทุกเดือน  ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้

กับผู้ให้เช่ารายอื่นที่มีราคาค่าเช่าอยู่ท่ี  160 บาท/ ตารางเมตร /
เดือน

4) สัญญาบริการเลขที่ สบ.001/60 ลว.1 มี.ค. 60 มีก�ำหนดระยะ
เวลาให้บริการ 3 ปี เริ่มต้นวันที่1 มี.ค. 60 – 29 ก.พ. 63 เดือนละ

60,856.62 บาท ช�ำระค่าบริการส่วนกลางภายในวันที่ 5 ของทุก

เดือน ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้เช่า

รายอื่นที่มีราคาค่าบริการอยู่ท่ี  112.35 บาท/ ตารางเมตร / เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สม

เหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

เนื่องจากเงื่อนไขการท�ำสัญญาและราคามีความสมเหตุสมผล
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ล�ำดับ

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย้ง

2

มูลค่ารายการ
กษณะรายการ

เงินรับล่วง

หน้าจากลูกค้า

(ล้านบาท)
ปี

ปี

2562

2561

3.26

3.11

มูลค่ารายการ

ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล

และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณพิชญา ตันโสด ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ

วันที่ 18 มิถน
ุ ายน 2559 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการเดอะริช@ นานา  ดังนี้
1) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ R2C59/003  ห้อง 0401B/09
มูลค่า 10,519,470 บาท

2) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ R2C59/031  ห้อง 0402A/10
มูลค่า 7,128,527 บาท

3) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที   
่ R2C59/032  ห้อง 0403A/11
มูลค่า 6,732,497 บาท

4) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที   
่ R2C59/033  ห้อง 0404B/12
มูลค่า 9,572,317 บาท

5) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที   
่ R2C59/035  ห้อง 0405A/13
มูลค่า 6,674,542 บาท

6) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที   
่ R2C59/034  ห้อง 0406B/14
มูลค่า 10,586,538 บาท

คุณสมศักดิ์  อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ณ วันที่

02 พฤศจิกายน 2561 เพื่อซื้อห้องชุดโครงการ  เดอะริช พระราม9-

ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น   ดังนี้

1) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ R5C61/005  ห้อง 1020
มูลค่า 3,045,820 บาท

3

บริษัท อรรถบูรณ์
สินทรัพย์จ�ำกัด

รายได้จาก

การขายมูลค่า

-

รายการ

8.11

บริษัท  อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
เพื่อซื้อห้องชุดโครงการริชพาร์ค@ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น  ดังนี้
1) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK4 C59/377 ห้อง 12/12  
มูลค่า 2,045,518 บาท

2) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK4 C59/378 ห้อง 12/13  
มูลค่า 2,022,562 บาท

3) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK4 C59/380 ห้อง 12/14  
มูลค่า 2,022,562 บาท

4) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK4 C59/381 ห้อง 12/15  
มูลค่า 2,022,562 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า   รายการดั งกล่าว

เป็นรายการขายห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและ

เงื่อนไขการค้าที่เป็นราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเช่นเดียวกับ
การขายให้กับลูกค้าทั่วไป
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ล�ำดับ

4

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย้ง
ดร.อาภา 

อรรถบูรณ์วงศ์

มูลค่ารายการ
กษณะรายการ

(ล้านบาท)
ปี

2562
เงินให้ก้ย
ู ืม

ปี

2561

ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผล

และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

90.23 64.98 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ กู้ยืมเงินจาก บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ำกัด
(มหาชน)  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.65  ต่อปี ดังนี้

1) สัญญากู้เงิน เลขที่ L61-001 วันที่  04 เมษายน 2561  
จ�ำนวน  6,500,000 บาท

2) สัญญากู้เงิน เลขที่ L61-002 วันที่  31 กรกฎาคม 2561  
จ�ำนวน  22,680,000 บาท

3) สัญญากู้เงิน เลขที่ L61-003 วันที่  04 กันยายน 2561  
จ�ำนวน  15,693,400 บาท

4) สัญญากู้เงิน เลขที่ L61-004 วันที่  29 ตุลาคม 2561  
จ�ำนวน  2,000,000 บาท

5) สัญญากู้เงิน เลขที่ L61-005 วันที่  30 พฤศจิกายน 2561  
จ�ำนวน  22,680,000 บาท

6) สัญญากู้เงิน เลขที่ L62-001 วันที่  12 มิถุนายน 2562  
จ�ำนวน  16,884,000 บาท

7) สัญญากู้เงิน เลขที่ L62-002 วันที่  29 สิงหาคม 2562  
จ�ำนวน  3,329,565 บาท

8) สัญญากู้เงิน เลขที่ L62-003A วันที่  04 กันยายน 2562  
จ�ำนวน  13,744,500 บาท

9) สัญญากู้เงิน เลขที่ L62-006 วันที่  06 ธันวาคม 2562  
จ�ำนวน  3,000,000 บาท

10) สัญญากู้เงิน เลขที่ L62-007 วันที่  13 ธันวาคม 2562  
จ�ำนวน  5,600,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว สม

เหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด� ำเนินธุ รกิ จของบริษัท  

เนื่องจากมีเงื่อนไขทีเ่ ป็นธรรมและไม่กอ
่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ตามมาตรการหรือขั้นตอนการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งมี
การก�ำหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการช�ำระเงินตามปกติ  
5

บริษัท เค ซี เอส
แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์  จ�ำกัด

ค่าบริหาร
โครงการ

-

3.17

บริษัทได้ว่าจ้าง เค ซี เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้ควบคุมงาน

และบริหารโครงการ ดังนี้

1) สัญญาจ้างผูบ
้ ริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการเดอะริช สาทร-

ตากสิน ณ วันที่ 1 กันยายน  2558  มูลค่าสัญญา 9.43 ล้านบาท  
สัญญาสิน
้ สุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

2) สัญญาจ้างผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการริชพาร์ค@
ทริปเปิ้ ลสเตชัน
่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2558  มูลค่าสัญญา 10.22 ล้าน

บาท  สัญญาสิน
ุ ายน 2561
้ สุด วันที่ 30 มิถน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  รายการดังกล่าวสม

เหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
เป็นไปตามอัตราตลาดแล้ว
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12.3 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน
้ มีความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการเพื่อก่อให้

เกิดผลประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รว
่ มกันพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงความจ�ำเป็นของการเข้าท�ำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่าง

กัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการ

ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการขั้นตอนการท�ำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก�ำกับตลาด

ทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการ

และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ

การด� ำเนินธุ รกิ จปกติ ในอุ ตสาหกรรม และมีการเปรียบเที ยบกั บราคาของบุ คคลภายนอกหรือราคา
ตลาด และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่ างกันที่อาจ

เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำ

ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย

กรรมการผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียจะไม่มส
ี ท
ิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

12.5 นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ส�ำหรับแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการ

ระหว่างกัน ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้
1.

รายการค้�ำประกันเงินกู้ยม
ื สถาบันทางการเงิน
บริษัทจะเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อด�ำเนินการปลดภาระค้�ำประกันของกรรมการ

และผูถ
้ ือหุน
้ ของบริษัท อย่างไรก็ดีการอนุมต
ั ิหรือไม่น้น
ั ขึ้นอยูก
่ ับการพิจารณาของสถาบันการ
เงินดังกล่าว
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2.

รายการขายห้องชุดกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง
แนวโน้มรายการขายห้องชุดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้หากรายการ

ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตบริษัทจะปฏิบต
ั ิตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ให้ชด
ั เจน เป็น
ธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
3.

รายการเช่าส�ำนักงานของบริษัทกับบริษัททีเ่ กีย
่ วข้อง
แนวโน้มรายการเช่าส�ำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีห
้ ากรายการลักษณะดังกล่าว

เกิดขึ้นอีกในอนาคตบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้

ทั้ งนี้ หากมีการท� ำรายการระหว่ างกั นดั งกล่ าวข้างต้ นเกิ ดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิ บัติให้

ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ในการอนุมัติการท�ำรายการ

ระหว่างกัน บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนการพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำรายการดังกล่าว โดยจะน�ำเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
เพื่ออนุมัติการเข้าท�ำรายการ

นอกจากนัน
ั ต
ิ ามมาตรฐานบัญชี เรื่องเปิดเผยข้อมูลเกีย
่ วกับบุคคล หรือกิจกรรม
้ บริษัทจะปฏิบต

ที่เกี่ยวข้องกันซึง่ ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยลักษณะความ

สัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รวมทั้ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
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13

ข้อมูล
ทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ

13.1 สรุปฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
13.1.1 รายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจ�ำงวด
ปี  2557

ผูส
้ อบบัญชี
นายสมคิด  เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบ
ผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มเี งื่อนไข

ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน และกระแส

เงิ นสด โดยถูกต้ องตามที่ ควรในสาระส�ำคั ญตามหลั กการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป  

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้จัดประเภทรายการของต้นทุน

ขายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายในการขายโดยไม่มีผลกระทบต่อผล

การด�ำเนินงานและก�ำไรต่อหุน
้ ซึ่งผูส
้ อบบัญชีเห็นชอบด้วยโดยไม่มี
การขยายขอบเขตการตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน
ปี 2558

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด

ผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มเี งื่อนไข
ว่างบแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด

โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ี รั บ รอง
ทั่วไป

เรื่องอื่น งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสน
้ิ สุด 31 ธันวาคม 2558 และงบ

แสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ ื น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ปี 2559

นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด

ผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มเี งื่อนไข
ว่างบแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด

โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ี รั บ รอง
ทั่วไป

เรื่องอื่น งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีส้น
ิ สุด 31 ธันวาคม 2559 และงบ

แสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ ื น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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ประจ�ำงวด
ปี 2560

ผูส
้ อบบัญชี
นายเจษฎา  หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบ
ผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มเี งื่อนไข
ว่างบแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด

โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ี รั บ รอง
ทั่วไป

เรื่องอื่น งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีส้น
ิ สุด 31 ธันวาคม 2560 และงบ

แสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ ื น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  

ปี 2561

นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

ผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มเี งื่อนไข
ว่างบแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด

โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ี รั บ รอง
ทั่วไป

เรื่องอื่น งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีส้น
ิ สุด 31 ธันวาคม 2561 และงบ

แสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ ื น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  

ปี 2562

นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

ผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มเี งื่อนไข
ว่างบแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด

โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ท่ี รั บ รอง
ทั่วไป

เรื่องอื่น งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีส้น
ิ สุด 31 ธันวาคม 2562 และงบ

แสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ

สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ ื น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

ร้ อยละ

จานวนเงิน ร้ อยละ

(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

ร้ อยละ

84.87

1.40

23.98

0.48

24.75

0.38

274.36

4.52

432.44

8.44

396.81

6.09

-

-

64.98

1.27

90.23

1.38

ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำร อสังหำริ มทรัพย์ -สุ ทธิ

5,613.96

92.61

4,543.88

88.75

5,914.08

90.68

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

5,973.19

98.53

5,065.28

98.94

6,425.87

98.53

8.77
37.16
0.71
36.60
6.10
89.34
6,062.53

0.15
0.61
0.01
0.60
0.10
1.47
100.00

21.61
0.36
26.26
5.95
54.18
5,119.46

0.42
0.01
0.51
0.12
1.06
100.00

13.29
0.61
22.63
59.64
96.17
6,522.04

0.20
0.01
0.35
0.91
1.47
100

6.78
723.43
2,432.49
25.13
49.11
3,236.94

0.11
11.93
40.13
0.41
0.81
53.39

12.42
175.93
0.49
1,968.75
444.33
29.37
72.44
2,703.73

0.24
3.44
0.01
38.46
8.68
0.57
1.41
52.81

45.84
238.89
0.52
1,909.12
14.00
449.64
0.60
56.79
2,715.40

0.70
3.66
0.01
29.27
0.21
6.89
0.01
0.88
41.63

955.14

15.76

1.78
99.65

0.03
1.95

1.25
1,368.57

0.02
20.98

2.98
958.12
4,195.06

0.05
15.81
69.20

3.14
1.15
105.75
2,809.45

0.06
0.02
2.06
54.88

5.50
1.27
1,376.59
4,091.99

0.08
0.03
21.11
62.74

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมำยเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภค
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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บริ ษทั ริ ชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหำชน)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

ร้ อยละ

1,289.36
975.20
538.40

21.27
16.09
8.88

1,381.46
1,044.86
538.40

26.98
20.42
10.52

1,578.81
1,194.22
538.45

24.21
18.31
8.26

46.61
307.27
1867.48
6,062.54

0.77
5.08
30.80
100.00

69.44
657.31
2,310.01
5,119.46

1.36
12.84
45.12
100.00

75.48
621.90
2,430.05
6,522.04

1.15
9.54
37.26
100.00

ส่ วนที่ 3 หน้ำที่ 85
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562

(หน่วย : ล้ำนบำท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
จานวน
ร้ อยละ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
จานวน
ร้ อยละ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
จานวน
ร้ อยละ

รำยได้จำกกำรขำย

1,314.41

99.04

2,680.99

99.04

1,193.64

97.73

ต้นทุนจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์

(871.00)

(65.63)

(1,773.79)

(65.52)

(753.38)

(61.68)

กำไรขั้นต้น

443.40

33.41

907.19

33.51

440.26

36.05

รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรขำดทุเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

12.72

0.96

27.65

1.02

31.63

2.59

1,327.13

100.00

2,706.90

100.00

1,221.36

100.00

(200.41)

(15.10)

(268.73)

(9.93)

(202.05)

(16.54)

(51.79)

(3.90)

(88.77)

(3.28)

(68.93)

(5.64)

(39.09)

(2.95)

(13.40)

(0.50)

(13.89)

(1.14)

164.84

12.42

563.94

20.83

187.01

15.31

(31.92)

(2.41)

112.92

4.17

39.63

3.24

132.92

10.02

451.02

16.66

147.37

12.07

-

-

-

-

(1.23)

(0.10)

132.92

10.02

451.02

16.66

146.14

11.97

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ งกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์และหนี้สินสุ ทธิ
ประมำณกำรหนี้สินค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดำเนินงำน
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รำยได้รับล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนินงำน

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

164.83

563.94

187.01

14.52
(0.88)
(0.52)
39.09

12.91
0.32
0.10
1.15
0.17
(1.43)
13.40

10.96
(7.59)
0.11
0.80
(4.51)
13.89

217.92

590.41

198.46

(291.49)
55.59
213.32
(20.04)
(0.07)
175.55
(27.33)
147.33

1,234.91
(161.55)
(54.05)
(35.67)
23.33
(0.10)
1,597.28
(98.34)
1,498.93

(1,017.94)
(172.57)
70.81
5.30
(15.64)
(0.53)
(932.13)
(67.58)
(999.72)
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
เงินสดรับและจ่ำยจำกกำรชำระค่ำหุ้นในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ซื้ออสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้มำ(ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรออกตัว๋ แลกเงิน
เงินสดจ่ำยชำระตัว๋ แลกเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้อง
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ำยชำระหุ้นกู้
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระจำกเงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงิน
รับเงินสดกำรเพิ่มทุน
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มำ(ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่ วย : ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
จานวนเงิน

(0.09)
(9.82)
(0.22)
(2.14)
0.48
(11.80)

0.26
0.00
(2.91)
(0.12)
(193.20)
193.36
(69.55)
5.94
0.95
(66.11)

(53.15)
(2.40)
(0.48)
(929.00)
931.22
(44.55)
21.21
2.59
(74.56)

(195.10)
(614.61)
(10.00)
862.30
(540.00)
1,232.07
(1,018.07)
219.18
(4.98)
(69.22)
66.30
18.56
84.86

(163.86)
5.62
(0.52)
(500.00)
668.23
(1,494.70)
(8.48)
(1,493.71)
(60.88)
84.86
23.98

(169.91)
3.41
160.00
(130.00)
(0.62)
14.00
1,379.70
(862.30)
1,192.76
(485.88)
0.16
(26.26)
(1,075.04)
0.76
23.98
24.74
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562
รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
อัตรำส่ วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรสุ ทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีต่อหุ้น
กำไรสุ ทธิต่อหุน้
ข้ อมูลที่คานวณโดยวิธี Fully Diluted
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีต่อหุ้น
กำไรสุ ทธิต่อหุน้

หน่ วย

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

1.85
0.03
0.05
N/A
N/A
0.17
2196
1.85
197
1998

1.87
0.17
0.55
N/A
N/A
0.35
1046
3.94
93
954

2.37
0.16
(0.37)
N/A
N/A
0.14
2547
3.61
101
2446

%
%
%
%

33.73
14.55
10.02
7.85

33.84
20.50
16.65
21.59

36.88
14.18
12.03
6.22

%
%
เท่ำ

3.51
91.55
0.23

10.33
804.50
0.48

3.45
267.25
0.20

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
%

2.25
5.22
0.09
53.84

1.22
3.60
0.30
6.38

1.68
1.25
0.11
5.82

บำท
บำท

1.91
0.14

2.21
0.43

2.03
0.12

บำท
บำท

1.45
0.10

1.70
0.33

1.80
0.11
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การวิเคราะห์และ
ค�ำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่อยูอ
่ าศัย โดยมุง่ เน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพและท�ำเลใกล้แหล่งชุมชนเป็นหลัก โดย

เฉพาะคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าและพื้นที่ย่านชุมชุน รายได้หลักทั้งหมดของบริษัทเป็นรายได้

จากการขาย บ้านพร้อมที่ดิน อาคารชุดที่พก
ั อาศัย ทั้งแนวราบและในแนวสูง  (คอนโดมิเนียม) ที่ผา่ นมา

บริษัทมีโครงการที่พฒ
ั นาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 8 โครงการ ประกอบด้วย 1)โครงการเลอริช-สาธุประดิษฐ์  
2)โครงการริชพาร์ค-บางซ่อน 3)โครงการริชพาร์ค-เตาปูน 4)โครงการริชพาร์ค-เจ้าพระยา 5)โครงการ

เดอะริช สาทร-ตากสิน 6)โครงการริชพาร์ค-ทริปเปิ้ลสเตชั่น 7)โครงการดิเอท คอลเลคชั่น 8)โครงการ

ริชพาร์ค-เทอร์มินอล นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจ�ำนวน 7 โครงการ คือ 1)

โครงการเดอะริช-นานา 2)โครงการเดอะริช บิชโฮม-สุขุมวิท 3)โครงการเดอะริชวิลล์-ราชพฤกษ์   4)

โครงการเดอะริช อเวนิว  5)โครงการเดอะริช – เอกมัย  6) เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ลส
เตชั่น 7)ริชพอยท์@วุฒากาศ

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์

ให้ผู้ซ้ ือหลังจากที่ได้รับช�ำระเงินจากผู้ซ้ ือครบถ้วนแล้วและจะบันทึกต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์

เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซ้ ือแล้ว ส�ำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต้นทุน
การก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทจะบันทึกในสินทรัพย์ในรายการต้นทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จนเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธิแ
์ ล้ว บริษัทจึงจะรับ
รู้รายได้ตามที่กล่าวข้างต้น

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัท - รายได้
รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดอกเบีย
้ รับ และรายได้อ่ ืน

โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลัก สัดส่วนรายได้ประเภทต่าง ๆ สามารถจ�ำแนก
ได้ดังนี้

ตารางที่ 14.1 โครงสร้างรายได้
งบการเงินตรวจสอบสิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้จากการขาย

1,314.41

99.04

2,680.99

98.98

1,193.65

97.42

รายได้อ่ ืน

12.72

0.96

27.65

1.02

31.64

2.58

รวมรายได้

1,327.13

100.00

2,708.64

100.00

1,225.29

100.00

อสังหาริมทรัพย์
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในงวดปี  2560 – 2562 เท่ากับ  1,314.41  ล้าน

บาท , 2,680.99  ล้านบาท และ  1,193.65  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 , ร้อยละ 98.98  และ
ร้อยละ 97.42 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 2,680.99  ล้านบาท  เพิม
่

ขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,366.58  หรือเพิม
่ ขึ้นร้อยละ  103.97  ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการริช
พาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น สร้างเสร็จโอนกรรมสิทธิ์และสามารถรับรู้ได้ในปี 2561

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1,193.65  ล้านบาท  ลด

ลงจากปี 2561 เท่ากับ 1,487.34  หรือลดลงร้อยละ  55.48  ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทยังไม่มี
คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่สง่ ผลให้รายได้จากการขายโครงการลดลง

ตาราง 14.2 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ
งบการเงิน (ตรวจสอบ)
2560
(ตรวจสอบ)
(ล้านบาท)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
อาคารชุดพักอาศัย
- เลอริช พระราม3

125.74

9.47

30.10

1.11

-

-

- เดอะริช สาทร-ตากสิน

751.27

56.61

230.31

8.51

105.49

8.60

- ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น

33.42

2.52

-

-

-

-

-  ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

45.84

3.45

150.94

5.57

107.08

8.74

-  ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา

300.29

22.63

348.00

12.85

27.61

2.25

-  ริชพาร์ค @ ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

-

-

1,904.45

70.31

627.05

51.18

-  ดิ เอท คอลเลคชั่น

-

-

-

-

56.47

4.61

-  ริชพาร์ค เทอร์มินอล@หลักสี่

-

-

-

-

212.80

17.37

ทาวโฮมส์

- เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์

22.70

1.71

11.19

0.41

30.99

2.53

- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105

35.15

2.65

6.00

0.22

26.16

2.14

1,314.41

99.04

2,680.99

98.98

1,193.65

97.42

รายได้อ่ ืนๆ

12.72

0.96

27.65

1.02

31.64

2.58

รายได้รวม

1,327.13

100.00

2,708.64

100.00

1,225.29

100.00

รวมรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ :  รายได้อ่ ืนๆ ได้แก่ รายได้จากการผิดสัญญา,การเปลี่ยนสัญญาโอนสิทธิ รายได้ค่าเช่า และอื่นๆ
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รายได้อื่น
รายได้อ่ น
ื ประกอบด้วย รายได้คา่ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ� -ไฟ รายได้จาการผิดสัญญา การเปลีย
่ นสัญญา

โอนสิทธิ์ รายได้ค่าเช่า  และอื่น ๆ โดยรายได้จากการผิดสัญญาคือ เงินจอง เงินท�ำสัญญา และเงินดาวน์

ที่ลูกค้าช�ำระมาแล้วและรับรู้เป็นรายได้เนื่องจากมีการผิดสัญญาในภายหลังหรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจนเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญา หรือเมื่อลูกค้าไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและ

ไม่มีการโต้แย้งใด ๆ จากลูกค้า  ในปี 2560 – 2562 บริษัทมีรายได้อ่ ืนเท่ากับ 12.72 ล้านบาท ,  27.65

ล้านบาท และ 31.64  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 , ร้อยละ 1.02 และร้อยละ 2.58 ของรายได้
รวม ตามล�ำดับ

ปี 2562 บริษัทมีรายได้อ่ ืนเท่ากับ 31.64  ล้านบาท เพิม
่ ขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 3.99

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.43 เป็นผลมาจากรายได้จากการผิดสัญญาเพิ่มขึ้น
ตาราง 14.3 รายได้อ่ ืน
ล�ำดับ

รายการ

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

1

รายได้ค่าติดตั้งมิเตอร์น้�ำ - ไฟ

0.58

4.56

1.26

4.55

0.43

1.36

2

รายได้ค่าเปลี่ยนสัญญา

0.66

5.19

1.70

6.15

0.34

1.07

3

รายได้จากการผิดสัญญา

6.25

49.13

9.61

34.74

10.59

33.48

4

ส่วนต่างผลตอบแทนห้องชุด (ห้องเช่า)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

ดอกเบี้ยรับ

0.53

4.17

1.43

5.17

4.51

14.26

6

อื่น ๆ

4.70

36.95

13.66

49.39

15.76

49.83

รวม

12.72

100.00

27.66

100.00

31.63

100.00

ทั้งหมด

รายได้รวม
บริษัทมีรายได้รวมในปี  2560 -  2562 เท่ากับ  1,327.13  ล้านบาท , 2,706.92 ล้านบาท และ

1,221.37 ล้านบาทตามล�ำดับ   

ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเพิม
่ ขึ้นขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ  758.89  ล้านบาท  หรือ

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ  133.55  เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์จำ� นวน 761.23 ล้านบาทหรือเพิม
่ น
้ คิดเป็นร้อยละ 137.61 เมื่อเทียบกับปีกอ
่ ขึน
ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเพิม
้ ขึน
้ จากปี 2560 เท่ากับ  1,381.51  ล้านบาท  หรือ
่ ขึน

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ  104.10  เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์จำ� นวน 1,366.58 ล้านบาทหรือเพิม
่ น
้ คิดเป็นร้อยละ 103.97 เมื่อเทียบกับปีกอ
่ ขึน
รายงานประจ�ำปี 2562
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ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมลดลงจากปี 2561 เท่ากับ  1,483.35  ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราการ

ลดลงร้อยละ  54.76  เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�ำนวน 1,487.34

ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 55.48 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ น ทุ น การขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ คื อ ต้ น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา

โครงการที่รบ
ั รูเ้ ป็นต้นทุนในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อมีการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประกอบ
ด้วย ต้นทุนขาย เงินเดือนและสวัสดิการฝ่ายก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ  

ในปี 2560 - 2562 บริษัทมีต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ ากั บ 871.00 ล้ าน

บาท, 1,773.79 ล้ านบาท และ  753.39 ล้ านบาทตามล� ำดั บ คิ ดเป็นอั ตราส่วนต้ นทุนขาย

อสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ
้ ยละ 66.27 , ร้อยละ 66.16 และ ร้อย

ละ 63.12  ตามล�ำดับ สาเหตุมาจากต้นทุนโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น และโครงการ

ริชพาร์ต เทอร์มินอล ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 มาก อีกทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และค่าแรง
งานช่างฝีมือปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ปี 2560 บริษท
ั มีตน
้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิม
้ จากปี  2559  เท่ากับ  511.96 ล้านบาท
่ ขึน

คิดเป็นร้อยละ  142.59  ซึง่ เป็นผลมาจากต้นทุนโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน ซึง่ โอนกรรมสิทธิ์

ในปี 2560 มาก อีกทั้งต้นทุนวัสดุกอ
่ สร้าง และค่าแรงงานช่างฝีมอ
ื ปรับตัวสูงขึน
้ ด้วย

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี   2560  เท่ากับ  902.79  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 103.64  ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น
ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2561 มาก อีกทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานช่างฝีมือปรับตัวสูง

ขึ้นด้วย

ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากปี   2561 เท่ากับ 1,020.40

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  57.53  ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น
และโครงการริชพาร์ค เทอร์มินอล ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562

ตาราง 14.4 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

864.91

99.30

1,755.39

98.96

735.29

97.59

เงินเดือนและสวัสดิการ ฝ่ายก่อสร้าง

2.64

0.30

15.22

0.86

16.01

2.13

ค่าสาธารณูปโภค

0.50

0.06

0.34

0.02

0.21

0.03

อื่นๆ

2.95

0.34

2.84

0.16

1.88

0.25

871.00

100.00

1,773.79

100.00

753.39

100.00

ต้นทุนขาย

รวมต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราส่วนร้อยละต้นทุนการขาย
อสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้จากการขาย
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานขาย  ค่านายหน้า  ค่าบริหาร

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้
จ่ายพื้นที่ส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานขายอื่น  ซึ่งค่านายหน้า  คือค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท

จ่ายให้แก่พนักงานขายและพนักงานอื่นในบริษัทตามยอดขายของบริษัท โดยค่านายหน้าจะจ่ายเป็น

รายไตรมาส ค่าบริหารโครงการคือ ค่าจ้างขายโครงการต่างๆ ของบริษัทที่จ่ายให้แก่บริษัทที่รับจ้าง

ขายโครงการ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย  ค่าโฆษณา และค่ากิจกรรมในการ
จัดแสดงสินค้า  ส�ำหรับค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลาง คือ ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายช�ำระค่าพื้นที่ส่วนกลาง

ส�ำหรับห้องส่วนที่ยงั ขายไม่หมดให้กับนิติบุคคลของอาคารชุดดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ขายอื่น ได้แก่ ค่าภาษีป้าย และค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน วัสดุส้น
ิ เปลือง  เป็นต้น

ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายส�ำหรับงวดปี 2560 –2562 มีจ�ำนวน 200.41  ล้านบาท ,

268.73 ล้านบาท และ 202.06  ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก

การขายอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 15.25 ร้อยละ 9.93  และร้อยละ 16.54 ตามล�ำดับ

ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 71.37  ล้านบาท  

หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ  55.31ปัจจัยหลักมาจากบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น

จึงมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้น  โดยมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เพิ่มขึ้น 28.07  ล้านบาท , ค่าภาษีและ
ธรรมเนียมการค้าเพิ่มขึ้น  9.01  ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิม
่ ขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน  68.32  ล้านบาท  

หรือคิดเป็นอัตราเพิม
่ ขึ้นร้อยละ 34.09 ปัจจัยหลักมาจากบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิเ์ พิม
่ ขึ้น จึง

มีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้น  โดยมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเพิม
่ ขึ้น 44.47  ล้านบาท , ค่าโฆษณาและ

ค่าจัดงานแสดงเพิ่มขึ้น  36.33  ล้านบาท

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2561 จ�ำนวน  66.67  ล้านบาท  หรือ

คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 24.81 ปัจจัยหลักมาจากบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิล
์ ดลง จึงมีค่าใช้
จ่ายต่างๆลดลง  โดยมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง 57.10  ล้านบาท , ค่าภาษีและธรรมเนียมการ

ค้าลดลง  14.62  ล้านบาท
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ตาราง 14.4 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขาย

17.49

8.73

10.34

3.74

9.73

4.82

ค่าสาธารณูปโภคการขาย

1.75

0.87

1.37

0.49

1.84

0.91

ค่าภาษีและธรรมเนียมการค้า (ขาย)

12.09

6.03

24.83

8.95

9.58

4.74

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

46.00

22.96

90.47

32.61

40.83

20.21

ค่าคอมมิชชั่น

5.56

2.77

4.75

1.71

1.80

0.89

ค่าส่งเสริมการขายและ Sale Promotion

6.84

3.41

-

-

-

-

ค่าบริหารการขาย

55.30

27.59

44.78

16.14

39.96

19.78

ค่าโฆษณาและค่าจัดงานแสดง

23.68

11.82

60.01

21.63

68

33.65

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและส�ำนักงาน

1.15

0.57

1.43

0.51

1.05

0.52

ค่าใช้จ่ายอื่น

30.55

15.25

30.76

11.09

29.27

14.48

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

200.41

100.00

268.73

100.00

202.06

100.00

อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จา
่ ยในการขายต่อ
รายได้จากการขาย

15.25

10.03

16.98

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท  ได้ แก่ เงิ นเดื อนพนักงาน  สวั สดิ การและผลประโยชน์

พนักงานอื่น  ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ
ตาราง 14.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

เงิ น เดื อ น สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์

35.96

69.43

65.41

73.69

51.80

75.15

ค่าสาธารณูปโภค

0.76

1.47

0.89

1.00

1.16

1.68

ค่าบริการ เช่น ค่าสอบบัญชี

2.20

4.25

2.25

2.53

2.68

3.89

ค่าเบี้ยประชุม

0.84

1.62

0.81

0.91

0.88

1.28

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

12.03

23.23

19.41

21.87

12.41

18

รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

51.79

100.00

88.77

100.00

68.93

100.00

พนักงาน

อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จา
่ ยในการบริหาร

ต่อรายได้จากการขาย
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ในปี 2560 –2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 51.79 ล้านบาท , 88.77

ล้านบาท และ 68.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารต่อรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 3.94 ร้อยละ 3.31  และร้อยละ 5.79 ตามล�ำดับ

ในปี 2560  บริษท
ั มีคา่ ใช้จา่ ยบริหารเพิม
้ จากปี 2559 เท่ากับ 11.45 ล้านบาท เท่ากับ
่ ขึน

ร้อยละ 28.38 เนื่องจากเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานเพิม
้ ตามสัดส่วน
่ ขึน

ในปี 2561  บริษท
ั มีคา่ ใช้จา่ ยบริหารเพิม
้ จากปี 2560 เท่ากับ 36.98 ล้านบาท เท่ากับ
่ ขึน

ร้อยละ 71.40 เนื่องจากเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานเพิม
้ ตามสัดส่วน
่ ขึน

ในปี 2562  บริษัทมีคา่ ใช้จา่ ยบริหารลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 19.84 ล้านบาท เท่ากับ

ร้อยละ 22.35 เนื่องจากค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลง

ก�ำไรขั้นต้น และอัตราก�ำไรขั้นต้น
บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น ในปี 2560 –2562   เท่ากับ 443.41  ล้านบาท 934.84 ล้านบาท และ

471.90  ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.73 , 34.51 และ 38.51 ตาม

ล�ำดับ ทั้งนี้อัตราก�ำไรขั้นต้นที่ลดลง  เนื่องมาจากต้นทุนพัฒนาโครงการต่อหน่วยที่ปรับตัวลดลง และ
รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีลดลง

ก�ำไรสุทธิ และอัตราก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีก�ำไรสุทธิในปี 2560 - 2562 เท่ากับ 132.92 ล้านบาท  451.02 ล้านบาท และ 147.38  

ล้านบาทตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 10.02 ร้อยละ 16.65 และร้อยละ 12.03  

เปรียบเทียบจากรายได้รวมตามล�ำดับ

ปี 2560 ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 132.92  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของรายได้รวม โดยมี

ก�ำไรสุทธิเพิม
้ จากปี 2559  ซึง่ เป็นผลมาจากการรับรูร้ ายได้จากโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน
่ ขึน

และโครงการ ริชพาร์ค-เจ้าพระยา เป็นโครงการทีม
่ ส
ี ด
ั ส่วนการรับรูร้ ายได้ภายในปี 2560 ค่อนข้าง
สูงหรือคิดเป็นร้อยละ 57.16 ,ร้อยละ 22.85 ตามล�ำดับของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ทัง้ หมด และการบริหารค่าต้นทุนทางการเงินได้ดข
ี น
้ึ จากการลดต้นทุนทางการเงิน

ปี 2561 ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 451.02  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 ของรายได้รวม

โดยมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการริชพาร์ค@

ทริปเปิ้ลสเตชั่น เป็นโครงการที่มส
ี ด
ั ส่วนการรับรูร้ ายได้ภายในปี 2561 ค่อนข้างสูงหรือคิดเป็น

ร้อยละ 70.31 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด

ปี 2562 ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 147.38  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.03 ของรายได้รวม

โดยมีก�ำไรสุทธิลดลงจากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรูร้ ายได้จากการโอนกรรมสิทธิล
์ ดลง
รายงานประจ�ำปี 2562
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อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2560 –2562  บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 7.12 , 19.53 และ

6.07 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2560  อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ
้ ือหุน
้ เพิม
่ ขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลก�ำไรที่

เพิม
่ ขึ้น ส�ำหรับปี 2561  อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม
่ ขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลก�ำไรที่เพิม
่ ขึ้น
ส�ำหรับปี 2562  อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลก�ำไรที่ลดลง

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่ คือ สินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพาะรายการต้นทุนการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ท้ังหมด ต้นทุนการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 1. ที่ดิน 2. การพัฒนาโครงการซึ่งทั้ง 2 รายการนี้ เป็นรายการสินทรัพย์
ที่มีมูลค่าสูงหรือประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,062.54  ล้านบาท  

5,119.47 ล้านบาท และ 6,522.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ  8.84 ,ลด
ลงร้อยละ 15.56 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.40 ตามล�ำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,062.54 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี

2559 จ�ำนวน 492.23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.84 เป็นผลมาจากต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิม
่ ขึ้นตามการขยายตัวทางธุรกิจของกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,119.47 ล้านบาทลดลงจากปี

2560 จ�ำนวน 943.07 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 15.56 เป็นผลมาจากต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,522.04 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก

ปี 2561 จ�ำนวน 1,402.57 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27.40 เป็นผลมาจากต้นทุน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางธุรกิจของกิจการบริษัทไม่มี

สินทรัพย์รายการลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ี เกิ ดขึ้นก่ อนการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึ กอยู่ในรายการ
ต้ น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะของบริ ษั ท   และจะถู ก รั บ รู้ เ ป็ น ต้ น ทุ น การขาย
อสังหาริมทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิใ์ ห้ผซ
ู้ ้ อ
ื โดยต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วย  ต้นทุนที่ดิน  ค่าก่อสร้าง   ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการพัฒนาโครงการซึ่งรวมทั้งดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมที่เกี่ยวข้อง   โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนรายได้ของแต่ละโครงการ
รายงานประจ�ำปี 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ
5,613.96 ล้านบาท , 4,543.88 ล้านบาท และ 5,914.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.60 , ร้อย
ละ 88.76 และ ร้อยละ 90.68 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามล�ำดับ
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,613.96
ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 748.29 ล้ านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอั ตราร้อยละ 15.38
เป็นผลมาจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ี ดินจากผู้ขายเพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการใหม่ คื อ  ริช
พาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,543.88
ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จ� ำนวน 1,070.08 ล้ านบาทหรือลดลงในอั ตราร้อยละ 19.06
เป็นผลมาจากการรับรู้มูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ คือ  ริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,914.09
ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 1,370.21 ล้ านบาทหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 30.16  

เป็นผลมาจากตาราง 14.7 ดังนี้

ตาราง 14.7 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แยกตามโครงการ
โครงการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

21.30

0.38

2.08

0.04

1.61

0.03

-

-

-

-

-

-

ริชพาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์

231.50

4.12

154.76

3.41

93.75

1.59

ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

433.03

7.71

172.90

3.80

155.13

2.62

1,954.86

34.82

652.41

14.36

279.71

4.73

777.89

13.86

649.56

14.30

587.28

9.93

เดอะริช นานา

1,132.13

20.17

1,316.50

28.97

1,586.86

26.83

เดอะริช อเวนิว

226.96

4.04

196.61

4.33

228.66

3.87

ดิเอท คอลเลคชั่น

95.77

1.71

161.24

3.55

161.65

2.73

ริชวิลล์ ราชพฤกษ์

184.78

3.29

177.43

3.90

158.45

2.68

เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท105

188.61

3.36

239.67

5.27

222.91

3.77

ริชพาร์ค เทอมินอล

366.48

6.53

483.77

10.65

802.90

13.58

0.65

0.01

331.53

7.30

530.54

8.97

เดอะริช เอกมัย

-

-

5.38

0.12

809.67

13.69

ริชพอยท์ วุฒากาศ

-

-

-

-

294.92

4.98

R7

-

-

0.04

0.00

0.05

0.00

5,613.96

100.00

4,543.88

100.00

5,914.09

100.00

เลอริช พระราม3
ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชั่น

ริชพาร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น
เดอะริช สาธร ตากสิน

เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์
ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

รวมต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยจะจ่าย

เงินให้ผู้ก่อสร้างในแต่ละโครงการก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561, 2562

บริษัทจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเท่ากับ  25.83 ล้านบาท  48.23 ล้านบาท  89.22  ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 0.43, ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 1.37 ของสินทรัพย์รวม  ตามล�ำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 25.83 ล้านบาท ลด

ลงจากปี 2559 จ�ำนวน 99.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.42 เนื่องจากมีการหักคืน

เงินค่าก่อสร้างจ่ายล่วงหน้าจากการเบิกงวดงานตามสัญญาโครงการเดอะริชสาทร-ตากสิน

และโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 48.23 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 22.40 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 86.72 เนื่องจากมีโครงการ

เดอะริชพระรามเก้า-ศรีนครินทร์@ทริปเปิ้ลสเตชั่น,โครงการเดอะริช@นานา,โครงการริชพาร์
คเทอร์มินอล@หลักสี่ และโครงการดิเอท@วิสุทธิกษัตริย์ ก่อสร้างเพิม
่ ขึ้นในปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 89.22 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 40.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.99 เนื่องจากมีโครงการ

เดอะริชพระรามเก้า-ศรีนครินทร์@ทริปเปิ้ลสเตชั่น,โครงการเดอะริช@นานา และโครงการริช
พาร์คเทอร์มินอล@หลักสี่  ก่อสร้างเพิ่มขึ้นในปี 2562

เงินมัดจ�ำค่าที่ดิน
บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น มั ด จ� ำ ค่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ซื้ อ ที่ ดิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า ของที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ดิ น ในการด� ำ เนิ น

โครงการของบริษัท โดยที่ผา่ นมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 บริษัทจ่ายเงินมัดจ�ำค่าที่ดินเป็นจ�ำนวน

95.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของสินทรัพย์รวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  บริษัทจ่ายเงินมัดจ�ำค่าที่ดินส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ

ใหม่ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาโครงการที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาต่ อ ไป จ� ำ นวน
40.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  บริษัทจ่ายเงินมัดจ�ำค่าที่ดินส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ

ใหม่ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาโครงการที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาต่ อ ไป จ� ำ นวน
188.88 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562  บริษัทจ่ายเงินมัดจ�ำค่าที่ดินส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ

ใหม่ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาโครงการที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาต่ อ ไป จ� ำ นวน
95.80 ล้านบาท
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อุปกรณ์
อุปกรณ์  ได้แก่ อุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ

เป็นต้น แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 , 2561 และ2562 บริษัท
มีอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 37.16 ล้านบาท , 21.62 ล้านบาท และ 13.28  ล้านบาท ตามล�ำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 37.16 ล้านบาท ลดลงจาก

ปี 2559 จ�ำนวน 3.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.12  เนื่องจากการตัดบัญชีค่าเสื่อม

ราคาตามวิธีปกติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 21.62 ล้านบาท ลดลงจากปี

2560 จ�ำนวน 15.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 41.82  เนื่องจากการตัดบัญชีค่าเสื่อม
ราคาตามวิธีปกติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 13.28 ล้านบาท ลดลงจากปี

2561 จ�ำนวน 8.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 38.58  เนื่องจากการตัดบัญชีค่าเสื่อม
ราคาตามวิธีปกติ

หนี้สิน
หนี้ สิ น รวมของบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น 1) เงิ น กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น (ทั้ ง หมุ น เวี ย นและไม่

หมุนเวียน) และ 2) เงินกู้ยม
ื จากบุคคลอื่น ทั้งนีใ้ นบางปีบริษัทจะมีอัตราส่วนของหนีส
้ น
ิ หมุนเวียนต่อหนี้

สินรวม จะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยส�ำคัญ แต่ก็ไม่สง่ ผลกระทบการบริหารหนีส
้ น
ิ ของบริษัทแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะบริหารหนีส
้ น
ิ ให้เป็นไปตามสัญญาการกู้ยม
ื เงิน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร

กระแสเงินสดของกิจการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 , 2561 และ 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ  4,195.06

ล้านบาท , 2,809.45 ล้านบาท และ 4,091.99  ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิม
้ จากปี 2559 ร้อยละ
่ ขึน
3.58 เป็นอัตราลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 33.03   และเพิ่มขึ้นจากปี 2561  ร้อยละ  45.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,195.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2559 จ�ำนวน 145.11 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.58 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้
ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,809.45 ล้านบาท ลดลงจาก

ปี 2560 จ�ำนวน 1,385.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.03 เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,091.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 จ�ำนวน 1,282.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.65 เนื่องจากบริษัทมีเจ้า
หนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
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เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าหลักของบริษัทคือ  เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560

, 2561 และ 2562 เจ้าหนี้การค้าของบริษัทเท่ากับ 173.80 ล้านบาท 163.82 ล้านบาท และ  246.08
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ร้อยละ 3.20 และ 3.77 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล�ำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าลดลงจากปี 2559  จ�ำนวน 45.33

ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.69 ซึ่งลดลงเนื่องจากโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน
ก่อสร้างเสร็จในปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าลดลงจากปี 2560  จ�ำนวน 9.98

ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.74 ซึ่งลดลงเนื่องจากโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่

น ก่อสร้างเสร็จในปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนีก
้ ารค้าเพิม
้ จากปี 2561  จ�ำนวน 82.26
่ ขึน

ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 50.21 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการเดอะริชพระรามเก้าศรีนครินทร์@ทริปเปิ้ลสเตชั่น,โครงการเดอะริช@นานา และโครงการริชพาร์คเทอร์มินอล@

หลักสี่ ก่อสร้างในปี 2562                                                                                                      

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยม
ื ระยะยาวของบริษัท คือ เงินที่ก้ย
ู ม
ื กับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของ

บริษัท และหุ้นกู้ท่ีมีอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป
ตาราง 14.8 เงินกู้ยม
ื ระยะยาว

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

(ล้านบาท)

ร้อยละ

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี

-

-

-

-

-

-

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน-สุทธิ

1,753.93

100.00

897.46

100.00

1,255.16

100.00

รวม

1,753.93

100.00

897.46

100.00

1,255.16

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยม
ื ระยะยาวเท่ากับ 1,753.93  ล้านบาทเพิม
่

ขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 34.00 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.98 โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
ของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 897.46  ล้านบาทลดลง

จากปี 2560 จ�ำนวน 856.47 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 48.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยม
ื ระยะยาวเท่ากับ 1,255.16  ล้านบาทเพิม
่

ขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 357.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 39.86 โดยเป็นการเพิ่ม

ขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น
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เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินกูย
้ ม
ื ทีบ
่ ริษัทกูย
้ ม
ื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยบริษัทมีสถานะเป็นลูกหนีแ
้ ละบริษัท

มีการจ่ายดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 14.00

ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็นการกู้ยืมเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานปกติ  ครบ
ก� ำ หนดช�ำระภายใน 1 ปีนับ จากวั นที่ ท�ำสัญญากู้ยืมเงิ น

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – บุคคลทั่วไป
เงินที่บริษัทได้รับจากผู้ซ้ อ
ื ก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น เงินจอง และเงินท�ำสัญญา จะบันทึก

เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และถูกตัดเป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิใ์ ห้ผู้ซ้ อ
ื   ทั้งนี้ เงินจอง  และ
เงินท�ำสัญญาคิดเป็นร้อยละ 5-10 ของราคาขายซึ่งขึ้นอยูก
่ ับนโยบายในแต่ละโครงการ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  – บุคคลทั่วไปเท่ากับ

473.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 243.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ

106.30  เหตุผลหลักมาจากมีการรับเงินจอง ท�ำสัญญาและช�ำระเงินดาวน์ เพิม
้ จากโครงการ
่ ขึน
ที่ยงั ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่โครงการ  โครงการเดอะริช-สาทรตากสิน,ริชพาร์ค@ ทริปเปิ้ลส

เตชั่น,เดอะริช@นานาซึ่งจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560,2561,2563  ตามล�ำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  – บุคคลทั่วไปเท่ากับ

444.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�ำนวน 28.92 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 6.11  

เหตุผลมาจากมีการโอนกรรมสิทธิข
์ องโครงการริชพาร์ค@ ทริปเปิ้ลสเตชั่นในปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  – บุคคลทั่วไปเท่ากับ

449.65 ล้านบาท เพิม
่ ขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 5.31 ล้านบาท หรือเพิม
่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 1.20  
เหตุผลมาจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการริชพาร์คเทอร์มินอล@หลักสี่ในปี 2562

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ณ   วันที่ 31  ธันวาคม 2560 ไม่มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า-บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ณ   วันที่ 31  ธันวาคม 2561 ไม่มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า-บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ณ   วันที่ 31  ธันวาคม 2562 ไม่มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า-บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ตาราง 14.9 รายละเอียดการช�ำระเงินของโครงการทีด
่ �ำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่า
ทีโ่ อนกรรมสิทธิแ
์ ล้ว
(2)

มูลค่า
ทีข
่ ายแล้วคงเหลือ
(3)=(1)-(2)

เงินทีถ
่ ึงก�ำหนด
ช�ำระสะสม
(4)=(5)+(6)

เงินทีช
่ �ำระสะสม (5)

เงินทีค
่ ้างช�ำระสะสม
(6)

คงเหลือจ�ำนวน
ทีย
่ งั ไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
(6) = (3)-(4)

มูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว
(1)

จ�ำนวน
ห้องทีโ่ อน
แล้ว

ล้านบาท

ยูนิต

ล้านบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว

ล้านบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว

ล้านบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว

ล้านบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว

ล้านบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว

ล้านบาท

ร้อยละ
ของมูลค่า
ทีข
่ ายแล้ว

992.03

421.00

992.03

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดิเอท คอลเลคชั่น-LR4

87.68

11.00

56.24

64.14

31.44

35.86

27.39

87.12

1.31

4.17

26.08

82.95

4.05

12.88

ริชพาร์ค เตาปูน – RK2

1,699.59

676.00

1,683.82

99.07

15.77

0.93

10.89

69.06

0.03

0.19

10.86

68.87

4.88

30.94

ริชพาร์ค เจ้าพระยา – RK3

1,219.22

534.00

1,214.83

99.64

4.39

0.36

3.25

74.03

0.06

1.37

3.19

72.66

1.14

25.97

ริชพาร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น-RK4

2,701.42

931.00

2,529.76

93.65

171.66

6.35

90.76

52.87

11.22

6.54

79.54

46.33

80.9

47.13

ริชพาร์ค เทอมินอล-RK5

831.65

80.00

224.65

27.01

607

72.99

275.72

45.42

20.50

3.38

255.22

42.04

331.28

54.58

เดอะริช สาธร ตากสิน –R1

1,101.80

277.00

1,092.12

99.12

9.68

0.88

0.50

5.17

0.02

0.21

0.48

4.96

9.18

94.83

เดอะริช@นานา –R2

1,787.21

-

-

-

1,787.21

100.00

810.68

45.36

249.88

13.98

560.80

31.38

976.53

54.64

169.06

-

-

-

169.06

100.00

161.56

95.56

30.23

17.88

131.33

77.68

7.50

4.44

เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์  

986.65

-

-

-

986.65

100.00

149.70

15.17

70.16

7.11

79.54

8.06

836.95

84.83

เดอะริช เอกมัย – R6

435.24

-

-

-

435.24

100.00

27.51

6.32

24.05

5.53

3.46

0.79

407.73

93.68

ริชพอยท์ วุฒากาศ – RT1

228.05

-

-

-

228.05

100.00

7.32

3.21

5.87

2.57

1.45

0.64

220.73

96.79

เดอะริช บิซ โฮม ราชพฤกษ์ –RV2

148.65

43.00

129.80

87.32

18.85

12.68

11.93

63.29

0.16

1.18

11.77

62.11

6.92

36.71

เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท105-RV3

320.83

60.00

301.33

93.92

19.50

6.08

13.23

67.85

0.32

1.64

12.91

66.21

6.27

32.15

โครงการ

เลอริช สาธุประดิษฐ์ – LR1

เดอะริช อเวนิว-R4

ทริปเปิ้ ลสเตชั่น – R5

รวม

12,709.08 3,033.00 8,224.58

4,484.50

1,590.44

413.81

1,176.63

2,894.06

ส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 ,2561 และ 2562  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ�ำนวน  

1,867.48 ล้านบาท ,  2,310.02 ล้านบาท และ 2,430.06  ล้านบาท  ตามล�ำดับ  ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วน ร้อยละ 30.80 และร้อยละ 45.12 ,ร้อยละ 37.23  ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิของปี
และการเพิ่มทุนของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม
่ ขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 347.11 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 22.83 เป็นผลมาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเงินสด
หุ้นละ 0.0063 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 442.54 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 23.70 เป็นผลมาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเงินสด
หุ้นละ 0.0087 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 120.04 ล้าน

บาท หรือเพิม
่ ริษท
ั จ่ายเงินปันผลเงินสดหุน
้ ละ
้ ในอัตราส่วนร้อยละ 5.20 เป็นผลมาจากการทีบ
่ ขึน

0.02514 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
2560

2561

2562

147.33

1,498.94

(999.73)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(11.81)

(66.11)

(74.56)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(69.22)

(1,493.71)

1,075.05

้ (ลดลง)
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึน

66.30

(60.88)

0.76

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมด�ำเนินงานในปี  2560,2561 และ 2562 เท่ากับ 147.33

ล้านบาท , 1,498.94 ล้านบาทและ (999.73) ตามล�ำดับ

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน  147.33 ล้านบาทที่

เพิม
ั ได้มก
ี ารขายโครงการทีไ่ ม่มภ
ี าระหนี้ ท�ำให้บริษท
ั ได้รบ
ั กระแสเงินสด
้ เป็นผลมาจากบริษท
่ ขึน
เข้ามาจ�ำนวนที่สงู เมื่อเทียบกับปี 2559 และ ปี 2558
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ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน  1,498.94 ล้านบาทที่

เพิม
ั ได้มก
ี ารขายโครงการทีไ่ ม่มภ
ี าระหนี้ ท�ำให้บริษท
ั ได้รบ
ั กระแสเงินสด
้ เป็นผลมาจากบริษท
่ ขึน
เข้ามาจ�ำนวนที่สงู เมื่อเทียบกับปี 2560 และ ปี 2559  

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน (999.73) ล้านบาทที่

ลดลง เป็นผลมาจากบริษัทมีเจ้าหนีก
้ ารค้าและเจ้าหนีห
้ มุนเวียนอื่นเพิม
้ เมื่อเทียบกับปี 2561
่ ขึน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ปี 2560 บริษท
ั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน (11.81) ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทมีการขายเงินลงทุนชัว
่ คราวเพื่อน�ำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์และลงทุนในบริษัทย่อย

ปี 2561 บริษท
ั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน (66.11) ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทมีการขายเงินลงทุนชัว
่ คราวเพื่อน�ำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์และลงทุนในบริษัทย่อย

ปี 2562 บริษท
ั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน (74.56) ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทมีการขายเงินลงทุนชัว
่ คราวเพื่อน�ำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์และลงทุนในบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน							
ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน (69.22) ล้านบาท   

เนื่องจากบริษัทได้มก
ี ารออกหุน
้ กู้  862.3  ล้านบาท  เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการต่างๆที่มอ
ี ยูแ
่ ละ

เพิม
้ น
ุ้ กู้ท่ค
ี รบก�ำหนดช�ำระในปี 2560
่ โครงการใหม่ๆในปี 2560 และเพื่อช�ำระหนีห

ในปี 2561บริษท
ั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน(1,493.71) ล้านบาท

เนื่องจากบริษท
ั ได้จา่ ยช�ำระเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาว (1,494.70)

ในปี 2562 บริษท
ั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 1,075.05 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทได้รบ
ั เงินจากเงินกูย
้ ม
ื สถาบันการเงิน เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการต่างๆทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ละ
เพิม
่ โครงการใหม่ๆ ในปี 2562

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 2.25 เท่ า  และบริ ษั ท มี

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.82  เท่า  เนื่องจากบริษัท

มีการออกหุ้นกู้เพิม
่ เติมในปี 2560 จ�ำนวน 862.3 ล้านบาท แต่ก็มีการช�ำระหนี้จากโครงการที่

รับรู้รายได้ในปี   ท�ำให้บริษัทมีหนี้สินและภาระดอกเบี้ยลดลงกว่าปี 2559

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)

168

ในปี 2561 อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 1.22 เท่ า  และบริ ษั ท มี

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.90  เท่า   เนื่องจากมีการ

ช�ำระหนีจ
้ ากโครงการทีร่ บ
ั รูร้ ายได้ในปี ท�ำให้บริษัทมีหนีส
้ น
ิ และภาระดอกเบีย
้ ลดลงกว่าปี 2560
ในปี 2562 อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 1.68 เท่ า  และบริ ษั ท มี

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.35  เท่า  เนื่องจากบริษัท

มีการออกหุน
้ กู้เพิม
ี ารช�ำระหนีจ
้ ากโครงการ
่ เติมในปี 2562 จ�ำนวน 1,379.70 ล้านบาท แต่ก็มก

ที่รับรู้รายได้ในปี 2562  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี

ของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 950,000 บาท และในปี 2561 บริษัทท�ำ

สัญญากับบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด คิดค่าบริการ  1,320,000 บาท และในปี 2562 บริษัทท�ำ
สัญญากับกับบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด คิดค่าบริการ  1,670,000 บาท และในปี 2563ท�ำสัญญา

กับบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด คิดค่าบริการไม่เกิน 1,850,000 บาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานใน
อนาคต
ปัจจัยเสี่ยงต่อการด�ำเนินงานส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินยังคงมีผลต่อเนื่องทั้งจากสภาวะ

เศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย
้ มาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อที่อยูอ
่ าศัย หรือ LTV (Loan to Value) ที่ทางธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาประกาศให้เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ส่งผล
ต่อความต้องการบ้านที่อยูอ
่ าศัยลดลง ท�ำให้ธุรกิจชะลอตัวลงได้ ตามทิศทางการด�ำเนินนโยบายการเงิน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย

การจัดหาที่ดินโครงการแนวโน้มมีปัจจัยเสี่ยงจัดหาแหล่งพัฒนาโครงการยากยิ่งขึ้น เช่น แนว

รถไฟฟ้า โครงการภาครัฐหรือใกล้การคมนาคมที่สะดวกต่อคนเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้เกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะตลาดในกรุง
เพทมหานคร

ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ค่า

จ้างแรงงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ราคาน้�ำมันเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง อาจเป็นผลกระทบต่อการส่งมอบงานของ
ผู้รับเหมา ล้วนมีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท้ังสิ้น

รายงานประจ�ำปี 2562
บริษัท ริชเี่ พลซ 2002 จ�ำกัด (มหาชน)
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