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สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรยีน ท่ำนผู้ถือหุ้น

	 	นับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็น
บรษัิทพฒันำอสงัหำรมิทรัพย์ตลอดระยะเวลำ	18	ป	ีบรษัิทยงัคงมุน่มัน่
พัฒนำ	ทุ่มเทก�ำลังท้ังหมดท่ีมี	เพื่อสรรสร้ำงบ้ำนในฝันท่ีดี	มีคุณภำพ	
ซึ่งทุกโครงกำรล้วนแต่ผ่ำนกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบทุกขั้นตอน
เพื่อสร้ำงและส่งมอบสินค้ำ	กำรบริกำรท่ีดีมีคุณภำพควบคู่ไปกับกำร
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ียั่งยืน	ถึงแม้ในปี	2562	ยอดกำรรับรู้รำย
ได้จะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย	แต่เรำก็ไม่เคยย่อท้อ	ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะ
ด�ำเนินธุรกิจในปี	2563	ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท	กล่ำวคือ	
ด�ำเนินกำรขยำยธุรกิจให้มำกข้ึน	ท้ังด้ำนจ�ำนวนโครงกำรและขนำด
ของโครงกำร	และยังยึดมั่นในควำมเป็นธรรมและโปรง่ใส		

	 ในปี	2562	ท่ีผำ่นมำ	บรษัิทได้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำรมิทรพัย์
เท่ำกับ	1,193		ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2561	เท่ำกับ	1,487	หรือลดลง
รอ้ยละ	124.64	ซึง่ผลกระทบเกิดจำกเศรษฐกิจท่ีซบเซำ	และควำมเขม็
งวดในกำรปล่อยสนิเชื่อพร้อมกับมำตรกำร	LTV	ท�ำใหล้กูค้ำท่ีสนใจซ้ือ
อำคำรชุดหรือบ้ำนพักอำศัยต้องชะลอกำรซื้อก่อน

	 ท้ังน้ีในฐำนะกรรมกำรของบริษัท	ริชี่	 เพลซ	2002	จ�ำกัด	
(มหำชน)	ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น	ลูกค้ำ	สถำบันกำรเงิน	
สื่อมวลชน	พันธมิตรทำงธุรกิจ	และสว่นรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง	ท่ีให้กำร
ช่วยเหลือ	สนับสนุนบริษัทในทุก	ๆ	ด้ำนด้วยดีมำโดยตลอด	และขอ
ขอบคุณคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	ตลอดจนพนักงำนทุกฝ่ำยท่ีได้ร่วม
มือร่วมใจกันท�ำงำน	ซึ่งจะส่งผลให้เรำประสบควำมส�ำเร็จในวันข้ำง
หน้ำยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

                

ขอแสดงควำมนับถือ

นำงสำวสณุ ีสถตินันท์
ประธำนกรรมกำร
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

เรยีน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 ปี	2562	เป็นปีท่ีเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย	ได้รับผลกระ
ทบจำกปัจจัยภำยนอกจำกสงครำมกำรค้ำของชำติมหำอ�ำนำจท่ีกดดัน
ไปยงัคู่ค้ำนำนำประเทศอยำ่งรุนแรงและต่อเนื่อง	ท�ำให้เกิดกำรชะลอตัว
ทำงเศรษฐกิจ	กอร์ปกับกำรเมืองท่ีไม่มั่นคง	และมีมำตรกำรลดกำรให้
สินเช่ือกับผู้ซ้ือท่ีอยู่รำยย่อยของธนำคำรแห่งประเทศไทย	จึงเกิดกำร
ถดถอยด้ำนขำยใหม่อย่ำงทันทีนับแต่ไตรมำสท่ี	2/2562	เป็นต้นมำ

	 ผลประกอบกำรของ	ริชี่	ในปี	2562	มีรำยได้รำยจ่ำยและผล
ก�ำไรในงบรวมใกล้เคียงกับงบกำรเงินปี	2560	ท่ีเป็นปีกำรด�ำเนินงำน
ปกติ	ยกเว้นปี	2561	ท่ีมีโครงกำรใหญ่พิเศษระดับเกิน	1,000	ห้องต่อ
โครงกำรแล้วเสร็จ	ส�ำหรับแผนธุรกิจปี	2563	ได้ก�ำหนดกลยุทธ์กำร
ด�ำเนินงำน	ดังนี้คือ

1.	กำรก�ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจแบบ			“Well	Tech”
2.	กำรสร้ำง	Brand	Building	อยำ่งแข็งขันและต่อเนื่อง
3.	กำรเปิดกลุ่มลูกค้ำใหมแ่บบเพื่อนแนะเพื่อน	 
					Richy	Friend	Club	(RFC)
4.	กำรขำยแบบศูนย์อิทธิพล	และเพิ่มกลุ่ม	Agency
5.	กำรท�ำธุรกิจซื้อขำยแบบเครือขำ่ยพันธมิตร

	 แม้ว่ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2563	ประเทศไทยจะได้รับผลก
ระทบจำกกำรระบำดของโรค	Covid19	จนท�ำให้กำรขำยใหม่มีกำร
สะดุดไป	ริชี่ก็ได้จัดท�ำแผนกำรท�ำงำนท่ีมุ่งกำรขำยแบบ	Online	อย่ำง
จริงจังเพิ่มขึ้น	เรำมีควำมมุ่งมั่นและพลังท่ีจะท�ำงำนอย่ำงเต็มท่ี	เพื่อ
ควำมเจริญเติบโตและผลประโยชน์ของ	Richy	อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ในนำมคณะผู้บริหำรและพนักงำน	ใคร่ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือ
หุ้น	ท่ีให้กำรสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่ำงดีเสมอมำ	

                

ขอแสดงควำมนับถือ

ดร.อำภำ  อรรถบูรณ์วงศ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีน ท่ำนผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ	และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน	อสังหำริมทรัพย์	และกำรบริหำรองค์กร	โดยมีพลโทหญิงส�ำ
อำงค์	ทองปำน	เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ร.ศ.สุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน	และนำยสมชัย	เพียร
สถำพร	เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีนำ้ท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท	เพื่อชว่ยคณะ
กรรมกำรบริษัทในกำรดูแลกิจกำร	ซึ่งในรอบปี	2562	ท่ีผำ่นมำ	คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	ได้
ปฏิบัติภำรกิจตำมควำมรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจ
สอบรวม	4	ครั้ง	และได้มีกำรหำรือรว่มกับฝ่ำยบริหำร	ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	และผู้สอบบัญชีในเรื่องท่ี
เก่ียวข้อง	โดยสรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังนี้

1. กำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน และไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำ
ปี	2562	ของบริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	และงบกำรเงินรวม	ร่วมกับฝ่ำยบริหำร	
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมเพื่อหำรือ
เก่ียวกับควำมเปน็อิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี	และกำรแสดงควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี	พรอ้มท้ัง
สอบถำมผูส้อบบญัชใีนเรื่องควำมถกูต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน	กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชท่ีี
ส�ำคัญ	ซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน	ควำมเพียงพอเหมำะสมของวิธีกำรบันทึกบัญช	ีของเขต
กำรตรวจสอบ	ดังนั้น	กำรเปดิเผยขอ้มลูอย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	และควำมมอิีสระของ
ผูส้อบบญัชแีละงบกำรเงินมีควำมถกูต้องเชื่อถือได้	รวมท้ังมกีำรเปดิเผยขอ้มลูงบกำรเงินอยำ่ง
เพียงพอและทันเวลำ	เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบกำรเงิน	อีกท้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พจิำรณำขอบเขต	และแนวทำงกำรสอบบญัช	ีนอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร	1	ครั้ง	เพื่อปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นอิสระถึง
ประเด็นส�ำคัญในกำรจัดท�ำงบกำรเงินและกำรเปดิเผยขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงิน

	 ท้ังน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของฝำ่ยต่ำง	ๆ 	โดยเปรียบ
เทียบแผนงำนกับผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง	ๆ	โดยจะซักถำมประเด็นปัญหำ	พร้อมให้
ข้อคิดเห็น	พิจำรณำแนวทำงกำรจัดกำร	เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงอย่ำง
เหมำะสมและโปรง่ใส
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2. กำรสอบทำนระบบกำรประเมินกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมหลัก
กำรท่ีก�ำหนดในนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง	และติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรบริหำรควำม
เสี่ยงส�ำคัญ	โดยพิจำรณำปัจจัยเส่ียง	โอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบ	จำกกำรจัดกำรควำมเสี่ยง	
ท�ำให้ม่ันใจได้ว่ำ	บริษัทมีกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีนัยส�ำคัญอย่ำงเป็นระบบเพียงพอและ
เหมำะสม	พร้อมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับพนักงำนท้ังองค์กร	เพ่ือเป็นกลไกส�ำคัญใน
กำรสร้ำงมูลค่ำต่อธุรกิจ	

3. กำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในรว่มกับหวัหนำ้งำนตรวจ
สอบภำยใน	และผู้สอบบัญชีเป็นรำยไตรมำส	เพื่อประเมินควำมเพียงพอเหมำะสมของระบบ
ควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน	และแนวทำงท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย	รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำร
ตรวจสอบตำมแผนงำนกำรตรวจสอบท่ีได้รับกำรอนมัุติ	และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยฝ่ำย
บริหำรของบริษัท	ได้ติดตำมให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจ
สอบ	และข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งต่อเนื่อง	รวมถึงกำรปรับปรุงแก้ไขกำร
ควบคุมภำยในให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	ท้ังนี้ผลกำรตรวจสอบภำยในไม่
พบจุดอ่อน	หรือข้อบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ	บรษัิทมรีะบบกำรควบคมุภำยใน	และกำรก�ำกับดแูลควำมเสีย่งอยำ่ง
เพยีงพอเหมำะสม	นอกจำกนีผู้ส้อบบญัชไีด้ประเมนิผลระบบกำรควบคมุภำยใน	และไมพ่บจุด
อ่อนท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	ซึ่งอำจมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัท

4. กำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ฯ	ข้อ
ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	และคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และ
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท	มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องอยำ่งถูกต้อง

5. กำรสอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรดังกล่ำวเหน็ว่ำ	เปน็รำยกำรจรงิทำงกำร
ค้ำอันเปน็ธุรกิจปกติท่ัวไป	สมเหตสุมผล	ขจัดควำมขดัแยง้ทำผลประโยชน	์และเปน็ไปตำมขอ้
ก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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6. กำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนมำตรกำรกำรควบคุมภำยใน	รวมถึงกำรก�ำกับ
ดูแล	กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ตลอดจนกำรประเมินควำมเสี่ยง	
และให้ค�ำแนะน�ำ	รวมถึงรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
ต่อคณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบ	ท้ังนี	้ผลกำรตรวจสอบภำยในไมพ่บจุดอ่อน	หรอืขอ้บกพรอ่ง
ในกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	และกำรก�ำกับดูแลควำม
เส่ียงมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ตำมแนวทำงโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำค
เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม

7. กำรทบกวนข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มี
ควำมเหมำะสม	และสอดคล้องกับหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ท่ีก�ำหนดข้ึนใหม่	และข้อกฎหมำยต่ำง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบ	มีควำมเป็นอิสระและโปร่งใสเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท	คณะ
กรรมกำรตรวจสอบเช่ือมั่นว่ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้อง	เชื่อถือได้	และสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินได้ด�ำเนินกำรภำยใต้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอ	และเป็นไป
ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง

8. กำรพิจำรณำเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชแีละค่ำสอบบญัชปีระจ�ำปี 2563

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี	รวมท้ังก�ำหนด
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�ำปี	2563	โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในปีท่ีผ่ำนมำ
ของผู้สอบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลบริษัท	ด้ำนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	ควำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบัติงำน	คุณภำพและมำตรฐำนกำรท�ำงำน	อยู่ในเกณฑ์น่ำพอใจและผู้สอบ
บัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น	ดังนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
จึงได้เสนอแต่งต้ังบริษัท	ธรรมนิติ	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี	2562	และเสนอ
ค่ำสอบบัญชี	ประจ�ำปี	2563	ต่อคณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
ต่อไป
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ข้อสรุป

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมกำรตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	โดยใช้ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และควำม
ระมดัระวัง	รอบคอบ	มคีวำมเปน็อิสระอยำ่งเพยีงพอ	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูม้สีว่นได้เสยีอยำ่งเท่ำเทียม
กัน	คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องเชื่อถือ
ได้สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียง
พอ	มีระบบกำรควบคุมภำยใน	กำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล	มีกำรปฏิบัติงำนท่ี
สอดคล้องตำมระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่ำง	
ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 พลโทหญิงส�ำอำงค์ ทองปำน

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  
ผู ้บริหารและผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริหาร
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นำงสำวสุณี สถตินันท์   
อำยุ 77 ปี 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
18	พฤศจิกำยน	2545

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : ไม่มี

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 MBA	Syracuse	University,	New	York	State.	USA.
•	 เศรษฐศำสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2545	-	ปัจจุบัน	รองประธำนกรรมกำร
	 	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2520	-	ปัจจุบัน	กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	สุณีเวย์	

จ�ำกัด	(ผลิตและสง่ออกกระเป๋ำหนัง)
•	 ป	ี2537	-	ปัจจุบนั	กรรมกำรผู้จัดกำร	บรษัิท	ไดมอนด์	
	 เลเธอร์ครำฟท์	จ�ำกัด	(ผลิตและสง่ออกกระเปำ๋จำกหนงั

สตัว์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
•	 กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
•	 ประธำนกิตติมศักด์ิ	สภำอุตสำหกรรมนนทบุรี
•	 กรรมกำรศิษย์เก่ำ	คณะเศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์

ประสบกำรณ์ในอดตี
•	 อดีตข้ำรำชกำรฝ่ำยวิชำกำร	BOI
•	 กรรมกำรอ�ำนวยกำรโรงพยำบำลธรรมศำสตร์
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	อบต.นนทบุรี
•	 นำยกสโมสรโรตำรีนนทบุรี
•	 ผู้ชว่ยผู้ว่ำภำคโรตำรี	ภำค	3350
•	 อดีตกรรมกำรบริหำรสภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย
•	 อดีตรองเลขำธิกำรสภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
•	 จ�ำนวน		63,363,085.00	หุ้น	หรือร้อยละ	5.306	
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ดร.อำภำ อรรถบูรณ์วงศ ์  
อำยุ 66 ปี

รองประธำนกรรมกำร  
และประธำนกรรมกำรบรหิำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
:	18	พฤศจิกำยน	2545

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : 
คู่สมรสท่ีมิได้จดทะเบียนสมรส	แต่เป็นท่ีเปิดเผยต่อ
สังคมของ	คือ	พตอ.สุวิทย์	ตันโสด	

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 ปรญิญำบตัรวิทยำลัยปอ้งกันรำชอำณำจักร	(วปรอ.4414)
•	 ปรชัญำดษุฎีบณัฑิต	(กำรจัดกำร)	มหำวิทยำลัยคริสเตียน
•	 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	(MBA)	มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์
•	 นิติศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	

(วตท.)	รุน่ท่ี	16
•	 หลักสูตรผู้บริหำรมหำนครรุน่ท่ี	4
•	 ศษิยเ์ก่ำดีเด่น	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร	

ปี	2556
•	 ศิษย์เก่ำดีเด่น	มหำวิทยำลัยคริสเตียน	ปี	2554
•	 นิสิตเก่ำดีเด่น	ปริญญำโทส�ำหรับผู้บริหำร	มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์	2547
•	 ศิษย์เก่ำดีเด่น	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ปี	2547

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	 2545	–	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำรและประธำน

กรรมกำรบริหำร	บมจ.	ริชี่	เพลซ	2002
กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2538	–	ปัจจุบัน	ประธำนกรรมกำรก่อต้ัง	บริษัท	อรรถ

บูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	(ให้เชำ่ส�ำนักงำน)
•	 ปี	2518	–	ปัจจุบัน	ประธำนกรรมกำรบริษัท	อรรถบูรณ์	

จ�ำกัด	(จ�ำหนำ่ยอะไหล่รถยนต์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
•	 ปี	2561	–	ปัจจุบัน	นำยกสมำคมอำคำรชุดไทย
•	 ปี	2558	–	ปัจจุบัน	กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
•	 ปี	2537	–	ปัจจุบัน	นำยกก่อต้ังสโมสรโรตำรีสำทร

ประสบกำรณ์ในอดตี
•	 ป	ี2551	–	2561	อุปนำยกและเลขำธกิำรสมำคมอำคำรชุดไทย
•	 ปี	2534	–	2542	ประธำนกรรมกำรก่อต้ัง	บริษัท	วำย	ซี	เค	
	 (ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(บริษัทรว่มทุนกบกลุ่ม	TOYOTA	JAPAN)
•	 ปี	2547	–	2551	กรรมกำรบริหำรภำคอุตสำหกรรม
	 แหง่ประเทศไทย
•	 ปี	2550	–	2551	ผู้ว่ำกำรภำค	3350	โรตำรีสำกล
•	 ปี	2550	สมำชิกสภำรำ่งรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2550
•	 ปี	2546	ผู้พิพำกษำสมทบศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ
	 และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
•	 ปี	2543	–	2545	ประธำนสภำอุตสำหกรรม	จังหวัดนนทบุรี
•	 ปี	2534	–	2542	ประธำนกรรมกำรบริษัท	ไทย	เอ็น	เคเค	เมทั

ล	จ�ำกัด	(ผลิตและจ�ำหนำ่ยปลีกแผน่คลัชส�ำหรับรถยนต์)

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Direct	Certification	Program	(DCP)	/	2557
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	2556

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
•	 จ�ำนวน		376,756,178.00		หุ้น	หรือ	ร้อยละ	36.058
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พลโทหญิงส�ำอำงค์ ทองปำน
อำยุ 71ปี

กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
24 พฤศจิกำยน 2554
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  
•	 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์
•	 ปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Financial	Management	(Finance	Academy	Ft.	

Benjamin	Harrison,	US.	Army)
•	 Resources	Management		(International	Defense	

Resources	Management	Institute,	US.	Navy)
•	 วิทยำลัยป้องกันอำณำจักร	รุ่นท่ี	44

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2559	-	ปัจจุบัน	
	 กรรมกำร	บริษัท	แทคทริค	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2554	-	ปัจจุบัน
	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
	 บริษัท	ริช่ี	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2552	-	ปัจจุบัน
	 กรรมกำร	บริษัท	โรงพยำบำลวิภำวดี	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไม่มี	
-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน		 	 	 -	ไม่มี	
-

ประสบกำรณ์ในอดีต
•	 ปี	2546	–	2550
	 กรรมกำรบริหำร	บริษัท	อีเอ็มซี	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2543	–	2546
	 เจ้ำกรมกำรเงินทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด
•	 ปี	2541	–	2542
	 รองเจ้ำกรมกำรเงินทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด
•	 ปี	2532	–	2541
	 ผู้อ�ำนวยกำร	กองควบคุมงบประมำณ	ส�ำนักงำน

ปลัดบัญชีทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด
•	 ปี	2529	–	2532
	 ประจ�ำกองควบคุมงบประมำณ	ส�ำนักงำนปลัดบัญชี

ทหำร	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด
•	 ปี	2513	–	2529
	 ประจ�ำแผนก	–	หัวหน้ำแผนก	กองบัญชี	ส�ำนักงำน

ปลัดบัญชีกองทัพบก

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2547
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	

2556

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
	 -	ไม่มี	-
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รศ.สุทัศน์ รตันเก้ือกังวำน  
อำยุ 68 ปี 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
27	เมษำยน	2553

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  
•	 ปริญญำโท	เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต		
	 (บริหำรอุตสำหกรรม)
	 License	es	Sciences	Economiques		
	 (Gestion	Industrielle)	Universite’	de	Toulouse	I,	

France
•	 Maitrise	es	Sciences	Economiques	
	 (Gestion	Industrielle)	Universite’	de	Toulouse	I,	

France

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปัจจุบัน
	 กรรมกำร	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
-	ไม่มี	-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
•	 รองศำสตรำจำรย์	ระดับ	9
•	 รองศำสตรำจำรย์	สำขำวิชำอุตสำหกรรม	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	สำขำวิชำวิศวกรรม

อุตสำหกรรม
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบกำรณ์ในอดีต
•	 กรรมกำรศูนย์ฝึกอบรม	ฝ่ำยกำรศึกษำต่อเนื่อง
•	 หัวหน้ำหนว่ยงำนปฏิบัติงำนวิจัย	กำรบริหำร

อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
•	 ประธำนคณะท�ำงำนโครงกำรสง่เสริมเทคโนโลยีก๊ำซ

ชีวภำพเพื่อจัดกำรของเสีย	เศษอำหำรจำกโรงแรม	
และสถำนประกอบกำรต่ำง	ๆ

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2555

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
	 -	ไม่มี	-
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นำยสมชัย เพียรสถำพร  
อำยุ 69 ปี

กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ  
•	 วิทยำศำสตร์บัณฑิต	(วนศำสตร์)	
	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต	(รัฐศำสตร์)	
	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
•	 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	(วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม)	

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
•	 วิทยำลัยกำรทัพบก	รุ่นท่ี	44	(วทบ.44)
•	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นท่ี	44	(วปอ.44)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไม่มี	-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
•	 ปัจจุบัน		กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน

ผลประจ�ำกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

ประสบกำรณ์ในอดีต
•	 ปี	2553	เกษียณอำยุรำชกำรในต�ำแหน่งอธิบดีกรมป่ำไม้

•	 ปี	2551	อธิบดีกรมป่ำไม้
•	 ปี	2549	รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมทรัพยำกรและ

ชำยฝ่ัง
•	 ปี	2548	รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ง

แวดล้อม	(หัวหน้ำกลุ่มกำรกิจอ�ำนวยและหัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจสิ่งแวดล้อม

•	 ปี	2545	อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	และพันธ์พืช
•	 ปี	2543	รองอธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำ	และ

พันธ์พืช
•	 ปี	2541	รองอธิบดีกรมป่ำไม้	(ปรำบปรำม)
•	 ป	ี25436	–	2538	ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัปอ้งกันและปรำบ

ปรำม	กรมปำ่ไม้
•	 ปี	2517	ป่ำไม้เขตนครสวรรค์	ป่ำไม้เขตสุรำษฎร์ธำนี	ป่ำ

ไม้เขตเพชรบุรี	ป่ำไม้เขตปรำจีนบุรี	กรมป่ำไม้
•	 ปี	2517	ส�ำนักงำนป่ำไม้ตรี	หัวหน้ำหนว่ยป้องกันรักษำป่ำ	

ตก.13	อ�ำเภอแม่สอด	จังหวัดตำก	กรมป่ำไม้

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2555

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
	 -	ไม่มี	-
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ดร.กำรุญ จันทรำงศุ   
อำยุ 69 ปี

กรรมกำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
24	พฤษภำคม	2550

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : ไม่มี

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 ปริญญำเอก	วิศวกรรมโยธำ	Ohio	State	University,	

Ohio,	USA
•	 ปริญญำโท	วิศวกรรมโยธำ	Ohio	State	University,	

Ohio,	USA
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมโยธำ	(เกียรตินิยม)	จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย
•	 ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม	

ระดับวุฒิวิศวกรรมโยธำ	หมำยเลขทะเบียน	วย.1023

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2558	–	ปัจจุบัน	กรรมกำร	
	 บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลด้ิงส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2550	–	ปัจจุบัน	กรรมกำร	
	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2547	–	ปัจจุบัน	กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจ

สอบ	บริษัท	ควอลิต้ี	คอนสตรัคชั่น	โปรดักส์	จ�ำกัด	
(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2535	–	ปัจจุบัน	ประธำนกรรมกำร	
	 บริษัท	เค.ซี.เอส.แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด	

ประสบกำรณ์ในอดตี
•	 ปี	2549	–	2550	กรรมกำรสภำวิศวกร
•	 ปี	2545	–	2556	ประธำนกรรมกำรจรรยำบรรณ	สภำ

วิศวกร		
•	 ปี	2549	–	2550	นำยกสมำคมวิศวกรรมสถำนแหง่

ประเทศไทย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	(ว.ส.ท.)	ครั้งท่ี	2
•	 ปี	2545	–	2546		นำยกสมำคมวิศวกรรมสถำนแหง่

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

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Direct	Certification	Program	(DCP)	/	2548
•	 Finance	for	Non	–	Finance	Director	(FN)	/	2548

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
•	 จ�ำนวน	13,286,789	หุ้น	หรือร้อยละ	1.11
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นำยสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ 
อำยุ 58 ปี 

รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
18	พฤศจิกำยน	2545

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร :
พี่น้องของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 ปริญญำตรี	บริหำรบัณฑิตสำขำบริหำรอุตสำหกรรม	
	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
•	 ประกำศนียบัตร	กรำฟิกดีไซน์	จำกประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2550	–	ปัจจุบัน	กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร	
	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปัจจุบัน		กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด
•	 ปัจจุบัน		ท่ีปรึกษำ	บริษัท	วำย	ซี	เค	(ประเทศไทย)	

จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
-	ไมม่ี	–

ประสบกำรณ์ในอดตี
•	 ปี	2548	–	2561	ท่ีปรึกษำกิตติมศักด์ิสภำอุตสำหกรรม	
	 จังหวัดนนทบุรี
•	 ปี	2551	-		2553	ประธำนสภำอุตสำหกรรม	จังหวัดนนทบุรี
•	 ปี	2551	–	2552	กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแหง่

ประเทศไทย
•	 ปี	2551	–	2553	เลขำธิกำรสมำคมสง่เสริม
	 กำรรับชว่งกำรผลิตไทย

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	2556

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
•	 จ�ำนวน		32,523,137.00	หุ้น	หรือร้อยละ	2.72
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พันต�ำรวจเอกสุวิทย์ ตันโสด  
อำยุ 73 ปี

กรรมกำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : 
คู่สมรสท่ีมิได้จดทะเบียนสมรส	แต่เป็นท่ีเปิดเผย 
ต่อสังคมของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิกำรศึกษำ  
•	 นิติศำสตร์บัณฑิตย์	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2554	–	ปัจจุบัน
	 กรรมกำร	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 -	ไมมี่	-
กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน		 	 	 -	ไมมี่	-

ประสบกำรณ์ในอดีต 
•	 ปี	2549		เกษียณอำยุรำชกำร
•	 ปี	2545	(พ.ต.อ.)ผกก.	ฝ่ำย	4	ตม.4	
	 ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง	ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ
•	 ปี	2541	(พ.ต.ท.)รอง	ผกก.ชุดตรวจงำน	
	 อก.ส่วนรำชกำร	4	จเรต�ำรวจ
•	 ปี	2538	(พ.ต.ท.)รอง.ผกก.ฝ่ำยอ�ำนวยกำร
	 ส�ำนักงำนก�ำลังพลกรมต�ำรวจ
•	 ปี	2536	(พ.ต.ท.)สว.ผ.ล้อเล่ือน	(ใบพกพำอำวุธปืน)	
	 กก.1	กองทะเบียนกรมต�ำรวจ
•	 ปี	2533	(พ.ต.ต.)สว.	กำรเงินและพัสดุ	
	 กองทะเบียนกรมต�ำรวจ
•	 ปี	2526	(ร.ต.อ.)รอง	สว.	ผ.แผนอำชญำกรรม	
	 กองบัญชำกำรต�ำรวจสอบสวนกลำง
•	 ปี	2523	(ร.ต.ท.)รอง	สว.ผ.1	กองก�ำกับกำร	7	กอง	

บังคับกำรต�ำรวจสันติบำล
•	 ปี	2521	(รตต.)รอง	สว.ผ.	ศึกษำอบรมและเผยแพร่		

กก.สช.บก.อก.บช.ก2	นครรำชสีมำ

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
	 -	ไม่มี	-
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นำยวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ 
อำยุ 68 ปี

กรรมกำรอิสระ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
14	พฤษภำคม	2556

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : 
พี่น้องของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คุณวุฒิกำรศึกษำ  
•	 บริหำรธุรกิจ	Fort	Lauderdale	College,	Florida,	USA

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2556	–	ปัจจุบัน
	 กรรมกำร	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิทที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน
•	 ปี	2560	–	ปัจจุบัน	
	 กรรมกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด
•	 ปี	2531	–	ปัจจุบัน	
	 ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน		 	 -	ไม่มี	-
ประสบกำรณ์ในอดีต	 	 	 -	ไม่มี	-

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สัดส่วนกำรถือครองหลักทรพัย์ของบรษัิท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
•	 จ�ำนวน	446,938	หุ้น	หรือร้อยละ	0.037
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นำงนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ 
อำยุ 62 ปี

กรรมกำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
24	พฤศจิกำยน	2554

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : 
พี่น้องของ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 บริหำรธุรกิจ	มหำบัณฑิต	มหำวิยำลัยบูรพำ	(EX-MBA)

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

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

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
•	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด
•	 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด
•	 รองประธำน	บริษัท	ไทยเอ็น	เคเค	จ�ำกัด
กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน

	 -	ไมม่ี	-

ประสบกำรณ์ในอดตี
	 -	ไมม่ี	-
 
ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2556

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
•	 จ�ำนวน	623,366	หุ้น	หรือร้อยละ	0.052
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นำงภวัญญำ กฤตชำติ 
อำยุ 72ปี

กรรมกำรอิสระ 

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
26	เมษำยน	2562

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : 
ไม่มี

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 บัญชีบัณฑิต	(กำรเงินและกำรธนำคำร)	คณะพำณิช

ยศำสตร์และกำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	(กำรเงิน)	มหำวิทยำลัย	บัล

ติมอร์	รัฐแมรีแลนด์	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2562	–	ปัจจุบัน	 	
	 กรรมกำรบริษัท	ริชี่เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	
•	 ปี	2557	–	ปัจจุบัน	 	
	 กรรมกำรบริษัท	กรีน	รีซอร์สเซส	จ�ำกัด	(มหำชน)	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
•	 ปี	2557	–	ปัจจุบัน
	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัทบริหำรสินทรัพย์	ธนภัทร	จ�ำกัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
	 -	ไมม่ี	-

ประสบกำรณ์ในอดตี
•	 ปี	2537	–	2540	 	
	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ไทยเม็กซ์	

จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2541	–	2543	 	
	 ท่ีปรึกษำ	บริษัท	ที	แอล	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด	 

(กลุ่มไทยประกันชีวิต)
•	 ปี	2544	–	2549	 	
	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	ไทยเคหะ	จ�ำกัด
•	 ปี	2550	–	2551	 	
	 ท่ีปรึกษำ	บริษัท	ที	แอล	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด	 

(กลุ่มไทยประกันชีวิต)
•	 ปี	2551	–	2561	 	
	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	บมจ.โรแยล	ซรีำมิค	

อุตสำหกรรม
 
ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 ปี	2520	อบรมโครงกำรสินเชื่ออุตสำหกรรม	โดย	ธนำคำร

ลองเทอมเครดิต	ออฟเจแปน	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	49/2005	

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
-	 	ไมม่ี								-
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นำงศรณัย์ธร  ศรสีุนทร 
อำยุ 43 ปี 

เลขำนุกำรบรษัิท  
และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
1	กุมภำพันธ์	2553

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร : 	ไม่มี	

คณุวุฒกิำรศกึษำ  
•	 ปริญญำโท	กำรจัดกำรท่ัวไป	มหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง
•	 ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยสยำม

ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีน
 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน
-	ไมม่ี	-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน
•	 ปี	2560	–	ปัจจุบัน		รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	
	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)
•	 ปี	2557	–	ปัจจุบัน		เลขำนุกำรบริษัท	
	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

ประสบกำรณ์ในอดตี
•	 ปี	2543	–	2546	เลขำนุกำรบริหำร	
	 บริษัท	อรรถบูรณ์	จ�ำกัด	(จ�ำหนำ่ยอะไหล่รถยนต์)

ประวัติกำรฝึกอบรม
•	 Company	Secretary	Program	CSP	/	2557

สดัสว่นกำรถือครองหลักทรพัยข์องบรษัิท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562
-	ไมม่ี	-



นโยบาย
และภาพรวม
การประกอบธุรกิจ1
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของริชี่ เพลซ

“วิสยัทัศน์”

	 เป็นบริษัทช้ันน�ำในด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย	โดยมุ่งเน้นควำมต้องกำร	
ควำมพึงพอใจ	และควำมสุขในกำรอยู่อำศัยของลูกค้ำทุกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีประกอบด้วย	รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์	ท�ำเลท่ีต้ังโครงกำร	ควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพในระดับ
แนวหน้ำ	เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือในระยะยำวจำกผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังปวง

“พันธกิจ”

1.	 เป็นบริษัท	พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้นน�ำ	1	ใน	20	ของประเทศไทยภำยใน	10	ปี
2.	 สร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไมน่้อยกว่ำร้อยละ	10
3.	 ให้ผลตอบแทนกำรท�ำงำนแก่พนักงำนสูงกว่ำค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรมภำยใน	3	ปี
4.	 บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถสูงเทียบเท่ำบริษัทชั้นน�ำภำยใน	3	ปี
5.	 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีฉลำด	ขยันและทุ่มเท
6.	 สร้ำงเครือขำ่ยพันธมิตรทำงธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์																																		
7.	 มีบริกำรหลังกำรขำยท่ีรวดเร็วและสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ
8.	 สร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีต่อสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
9.	 กำรบริหำรต้นทุนท่ีแขง่ขันได้ในอุตสำหกรรมภำยใน	3	ปี
10.	 สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับภำยใน	3	ปี

“ค่ำนิยมของรชิี ่เพลซ”

ริชี่	มุง่มั่นในกำรสร้ำงสรรค์สังคมท่ีเปี่ ยมสุขให้กับผู้ท่ีอำศัยในทุกๆ	ด้ำน	มีจุดเด่นคือ
Rich	in	Premier	Location	บนท�ำเลท่ีมีศักยภำพ
Rich	in	Urban	Living	&	Life	Style	ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ชีวิต
Rich	in	Design	กำรออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์
Rich	in	Construction	กำรก่อสร้ำงท่ีมั่นคงแข็งแรง
Rich	in	Environment	กำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้
อยำ่งลงตัว	เพื่อสร้ำงควำมสุขให้กับผู้อยูอ่ำศัยในทุกโครงกำรของบริษัท
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 บรษัิท	รชิี	่เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	จดทะเบยีนก่อต้ังขึน้เมื่อวันท่ี	18	พฤศจิกำยน	2545	ด้วย
ทนุจดทะเบยีนเริม่แรกจ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	โดยกลุ่มบุคคลหลำกหลำยอำชีพซึ่งมแีนวคิดในกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรพัยค์ล้ำยคลึงกัน	ภำยใต้กำรบริหำรองค์กรโดย	ดร.อำภำ	อรรถบูรณว์งศ์	เพื่อมุง่
เน้นกำรพัฒนำโครงกำรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพ	และเป็นท�ำเลท่ีใกล้แหล่งชุมชน	
	 ในปี	2556	บริษัทได้แปรสภำพเปน็บรษัิทมหำชน	โดยมทีนุจดทะเบยีน	714	ล้ำนบำท	และมีทนุ
ช�ำระแล้ว	500	ล้ำนบำท		ปี	2557	บริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัย์	(RICHY)	ปัจจุบัน
ในปี	2562	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	1,578,815,237	บำท	เป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน	
1,194,226,017	ล้ำนบำท

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรทีส่�ำคัญของบรษัิท สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ปี 2545
พฤศจิกำยน	 •	 ก่อต้ังบริษัท	โดยกลุ่มบุคคลหลำกหลำยอำชีพซึ่งมีแนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจพัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�ำนวน	50	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้น
สำมญัจ�ำนวน	500,000	หุน้	มลูค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ	100	บำท	มวัีตถปุระสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	โดยมีส�ำนักงำน	ต้ังอยูเ่ลขท่ี	667/15	อำคำรอรรถบูรณ์	
ชั้น	5	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร

ปี 2547
มกรำคม	 •	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชชี่วิลล์	บำงบัวทอง”	เป็นบ้ำนเด่ียว	2	ชั้น	

บนพื้นท่ี	13	ไร่	จ�ำนวน	74	ยูนิต	ต้ังอยู่ท่ีอ�ำเภอบำงบัวทอง	นนทบุรี	มูลค่ำโครงกำร
ประมำณ	160	ล้ำนบำท					

ปี 2548 
มิถนุำยน	 •	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชชี่ทำวเวอร์	เพชรเกษม-สำทร”	เป็นอำคำร

ชุดพักอำศัยแบบคอนโดมิเนียม	สูง	19	ชั้น	จ�ำนวน	212	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ถนนเพชรเกษม	
กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	300	ล้ำนบำท

ปี 2550 
มกรำคม	 •	 เปิดขำยอยำ่งเป็นทำงกำรโครงกำร	“เลอริช	เทรนด้ีคอนโด	สำธุประดิษฐ์”	(“เลอริช	

พระรำม3”)	เป็นคอนโดมิเนียม	สูง	22	ชั้น	จ�ำนวน	422	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ถนนพระรำม	3	
แขวงชอ่งนนทรีย์	เขตยำนนำวำ	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,062	ล้ำนบำท

พฤษภำคม	 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	50	ล้ำนบำทเป็น	130	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	เพื่อใช้
เตรียมส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงและพัฒนำโครงกำรในอนำคต
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ปี 2553 
มนีำคม	 	 •	 เปิดขำยอยำ่งเป็นทำงกำรโครงกำร“เลอริชรัชดำ-สุทธิสำร”	คอนโดมิเนียม	สูง	8	ชั้น	

จ�ำนวน	77	ยูนติ	ต้ังอยูบ่รเิวณแยกสทุธิสำร	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	มลูค่ำ
โครงกำรประมำณ	175	ล้ำนบำท

พฤศจิกำยน	 •	 เปดิขำยอยำ่งเปน็ทำงกำรโครงกำร“เลอรชิ@อำรยีส์เตชัน่”เปน็คอนโดมเินียมสงู	8	ชัน้	
จ�ำนวน	73	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ซอยอำรีย์	2	แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	มูลค่ำ
โครงกำรประมำณ	235	ล้ำนบำท

ปี 2554 
มกรำคม	 •	 เปดิขำยอยำ่งเปน็ทำงกำรโครงกำร	“รชิพำรค์@บำงซอ่นสเตชั่น”	เปน็คอนโดมเินยีม	

สงู	27	ชั้น	จ�ำนวน	803	ยูนติ	ต้ังอยูท่ี่ถนน	กรุงเทพ-นนทบุรี	แขวงวงศส์ว่ำง	เขตบำงซื่อ	
กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,375	ล้ำนบำท

ปี 2555 
กรกฎำคม	 •	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี	2555	เมื่อวันท่ี	31	กรกฎำคม	2555	มีมติอนุมัติให้

บริษัทจ่ำยเงินปันผล	ในอัตรำหุ้นละ	10.00	บำท	รวมเป็นเงิน	19.30	ล้ำนบำท	โดยมี
หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	1,930,000	หุ้น	

พฤศจิกำยน	 •	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญประจ�ำปี	2555	เมื่อวันท่ี	29	พฤศจิกำยน	2555	มีมติอนุมัติ
ใหบ้รษัิทจ่ำยเงินปนัผลในอัตรำหุน้ละ	57.10	บำท	รวมเปน็เงิน	110.20	ล้ำนบำท	โดย
มีหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	1,930,000	หุ้น			

ธันวำคม	 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	130	ล้ำนบำทเป็น	292.18	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	
เพ่ือใช้เตรียมส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงและพัฒนำโครงกำร	เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105	
และโครงกำรริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์

	 	 •	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์”	 เป็น
คอนโดมิเนียม	สูง	25	ชั้น	จ�ำนวน	735	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ถนนประชำรำษฎร์	สำย2	แขวง
บำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,703	ล้ำนบำท

ปี 2556 
กมุภำพันธ์	 •	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105”	เป็นทำวโฮม	

สไตล์โมเดิร์น	จ�ำนวน	140	ยูนิต	ต้ังอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท	105	ถนนศรีนครินทร์	แขวง
บำงนำ	เขตบำงนำ		กรุงเทพฯ	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	671	ล้ำนบำท

เมษำยน 	 •	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี	2556	เม่ือวันท่ี	26	เมษำยน	2556	มีมติอนุมัติให้
บริษัทจ่ำยเงินปันผล	ในอัตรำหุ้นละ	18.56	บำท	รวมเป็นเงิน	54.24	ล้ำนบำท	โดยมี
หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	2,921,800	หุ้น		
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มิถนุำยน	 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	292.18	ล้ำนบำทเป็น	370	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	
เพื่อใช้เตรียมส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรใหมใ่นอนำคต

กันยำยน	 •	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญประจ�ำปี	2556	เมื่อวันท่ี	6	กันยำยน	2556	มีมติอนุมัติให้
บริษัทจ่ำยเงินปันผล	ในอัตรำหุ้นละ	35.69	บำท	รวมเป็นเงิน	132.05	ล้ำนบำท	โดย
มีหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่ำว	จ�ำนวน	3,700,000	หุ้น		

	 	 •	 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	370	ล้ำนบำทเป็น	500	ล้ำนบำทเสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม	เพื่อ
ใช้เตรียมส�ำหรับค่ำก่อสร้ำงและพัฒนำโครงกำรริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ

	 	 •	 จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด	โดยใช้ชื่อว่ำ	“บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	
จ�ำกัด	(มหำชน)”	และได้เปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว้จำก	100	บำทต่อหุน้	เปน็	1.00	
บำทต่อหุ้น	รวมท้ังได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก	500	ล้ำนบำท	เป็น	714	ล้ำนบำท	โดย
จะด�ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญจ�ำนวน	214	ล้ำนหุ้น	เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชน

	 	 •	 เปิดขำยอย่ำงเป็นทำงกำรโครงกำร	“ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ”	เป็นคอนโดมิเนียมสูง	
33	ชั้น	จ�ำนวน	635	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ถนนรัตนำธิเบศร์	ต�ำบลไทรม้ำ	อ�ำเภอเมือง	นนทบุรี	
มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,267	ล้ำนบำท

ปี 2557 
เมษำยน		 •	 เปดิขำยอยำ่งเปน็ทำงกำรโครงกำร	“เดอะรชิวิลล์	รำชพฤกษ์”	เปน็บำ้นแฝด	บำ้นเด่ียว	

2	ชั้น	ทำวน์โฮม	จ�ำนวน	138	ยูนิต	ต้ังอยู่ท่ีถนนรำชพฤกษ์	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	
560	ล้ำนบำท

กรกฎำคม	 •	 บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญ	IPO	แก่ประชำชน	จ�ำนวน	214	ล้ำนหุ้นโดยเสนอขำยต่อ
ประชำชนในรำคำ	3.30	บำท/หุ้น

สงิหำคม	 •	 บริษัทจดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

พฤศจิกำยน	 •	 บรษัิทเปดิขำยโครงกำร	“เดอะริช	สำทร-ตำกสนิ”	เปน็คอนโดมิเนยีมสงู	23	ชัน้	จ�ำนวน	
511	ยูนิต	ต้ังอยู่ท่ีถนนกรุงธนบุรี	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	2,100	
ล้ำนบำท

ปี 2558 
พฤษภำคม	 •	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจำก	714	ล้ำนบำท	เปน็	985.40	ล้ำนบำท	โดยเปน็ทนุจดทะเบยีน

ช�ำระแล้วจ�ำนวน	785.40	ล้ำนบำท

ปี 2559 
ธันวำคม	 •	 เปิดตัวโครงกำร	“ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น”		เป็นคอนโดมิเนียมสูง	37	ชั้น	จ�ำนวน	

1,089	ยูนติ	ต้ังอยูท่ี่	ถนนศรนีครนิทร	์กรุงเทพมหำนคร	มลูค่ำโครงกำรประมำณ	2,700	
ล้ำนบำท
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	 	 •	 ลดทุนจดทะเบยีนจำกเดิม	985,400,000	บำท	เปน็	785,399,982	บำท	และใหแ้ก้ไขเพิม่
เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษัิท	ขอ้	4	เรื่องทนุจดทะเบยีน	ใหส้อดคล้องกับกำรลดทุน

	 	 •	 เปิดตัวโครงกำร	“เดอะริช@นำนำ”	เป็นคอนโดสูงมิเนียมสูง	32	ชั้น	ชั้นใต้ดิน	6	ชั้น	
มีห้องชุดพักอำศัย	จ�ำนวน	413	ยูนิต	และ	Retail	3	ชั้น	ต้ังอยูท่ี่ถนนสุขุมวิท	ซอย	3	
(นำนำเหนือ)กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	4,185	ล้ำนบำท

	 	 •	 จัดต้ังบรษัิทยอ่ย	“บริษัท	รชิชีดี่เวลลอปเมนท์	2016	จ�ำกัด”	เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจ

ปี 2560 
เมษำยน 	 •	 เปิดตัวโครงกำร	“ริชพำร์ค	@หลักส่ี	สเตชั่น”	เป็นคอนโดมิเนียมสูง	14	ชั้น	มีห้อง

พักอำศัย	จ�ำนวน	597	ยูนิต		ต้ังอยู่ท่ี	ถนนพหลโยธิน	แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน	
กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำร	1490	ล้ำนบำท

	 		 •	 เปดิตัวโครงกำร	“ดิเอท	คอลเลคชัน่”	เป็นคอนโดมเินียมสูง	7	ชัน้	มห้ีองชุดพักอำศยั	จ�ำนวน	
77	ยูนติ	ต้ังอยูท่ี่	ถนนวิสทุธิกษัตรย์ิ	แขวงบำงขุนพรหม(นำงเล้ิง)	เขตพระนคร(ดสุติ)	
กรุงเทพมหำนคร			362	ล้ำนบำท																																																																																																																																																																																																																																																																																				

มิถนุำยน	 •	 เปิดตัวโครงกำร	“เดอะริช	อเวนิว”	เป็นอำคำรพำนิชย์เป็นสไตล์	โมเดริน	ยูโรเปียน	
สูง	3	ชั้น	พร้อมชั้นลอย		จ�ำนวน	16	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ถนนด�ำรงรักษ์	แขวงคลองมหำนำค	
เขตป้อมปรำบศัตรูพำ่ย	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	480	ล้ำนบำท	

	 	 •	 เพิม่ทนุแบบจัดสรรใหกั้บผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้	(Right	Offering:	RO)	จด
ทะเบยีนเพื่อรองรบักำรขยำยกิจกำรของบรษัิท	ในอัตรำสว่น	5	หุน้เดิมต่อ	1	หุน้สำมญั
ใหมค่วบคู่กับใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งท่ี	1	(RICHY-W1)	
และใบส�ำคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุน้สำมญัของบรษัิท	ครั้งท่ี	2	(RICHY-W2)	(5:1:1)	ใน
กรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง

ปี 2562 

พฤศจิกำยน	 •	 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดิม	1,289,363,596	บำท	เปน็	1,381,460,996	บำท	โดยเป็นทนุ
จดทะเบยีนช�ำระแล้ว	จ�ำนวน	1,044,859,438	บำท	เพื่อใชร้องรบัหุ้นปันผลและเพ่ือใช้
รองรบักำรปรับสทิธิใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิRICHY-W1	และ	RICHY-W2	และแก้ไขหนงัสอื
บรคิณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	เพ่ือใหส้อดคล้องกับกำร	เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท

	 	 •	 เปิดตัวโครงกำร	“เดอะริช	พระรำมเก้ำ-ศรีนครินทร์	ทริปเปิลสเตชั่น”	เป็นโครงกำร
คอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส	คอนโดมิเนียมสูง	32	ชั้น	จ�ำนวน	597	ยูนิต	ต้ังอยู่ท่ี		ถนน
ศรีนครินทร์	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	1,700	ล้ำนบำท

	 	 •	 เปิดตัวโครงกำร	เดอะริช	เอกมัย	เป็นโครงกำรคอนโดมิเนียมสูง	45	ชั้น	จ�ำนวน	492	
ยูนิตและร้ำนค้ำ	จ�ำนวน	1	ยูนิต	ต้ังอยูท่ี่ถนนเอกมัย	ซอย	8	แขวงพระโขนงเหนือ	เขต
วัฒนำ	กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำรประมำณ	3,000	ล้ำนบำท
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	 	 •	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจำกเดิม	1,381,460,996	บำท	เปน็	1,578,815,237	บำทโดยเปน็ทนุ
จดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน	1,194,116,461	บำท	เพื่อใชร้องรับหุน้ปนัผลและเพื่อใช้
รองรับกำรปรับสทิธิใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิRICHY-W1	และ	RICHY-W2	และแก้ไขหนงัสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษัิท	ข้อ	4	เพื่อใหส้อดคล้องกับกำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท

	 	 •	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้วจ�ำนวน	109,556	บำท	จำกผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธจิำกใบส�ำคัญใช้
สทิธิ	RICHY-W1	จ�ำนวน	89,473	หนว่ย	ใชส้ทิธแิปลงเปน็หุน้จ�ำนวน	109,556	หุน้	จึงมี
กำรเปล่ียนแปลงทุนช�ำระแล้วจำกเดิม	1,194,116,461	บำท	เปน็	119,226,017	บำท	

	 	 •	 เปิดตัวโครงกำร	ริชพอยท์@บีทีเอส	วุฒำกำศ	เป็นคอนโดมิเนียมสูง	32	ชั้น	มีจ�ำนวน	
792	ยูนิตและร้ำนค้ำ	2	ยูนิต	 ต้ังอยูท่ีถนนรำชพฤกษ์	แขวงตลำดพลู	เขตธนบุร	ี
กรุงเทพมหำนคร	มูลค่ำโครงกำร	1,800	ล้ำนบำท		

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีบริษัทยอ่ย	จ�ำนวน	2	บริษัท	

1. บรษัิท รชิชี ่ดเีวลลอปเมนท์ 2016 จ�ำกัด
วันท่ีก่อต้ัง	 	 :		 15	ธันวำคม	2559	
ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	 	 :		 31,000,000	บำท	
ชนิดหุ้น	 	 :		 หุ้นสำมัญ
จ�ำนวนหุ้น	 	 :		 310,000	หุ้น	
มูลค่ำหุ้นละ	 	 :		 100	บำท	
สัดสว่นกำรลงทุน	 	 :		 ร้อยละ	99.97

2. บรษัิท รชิีเ่พลซ เอกมัย จ�ำกัด
วันท่ีก่อต้ัง		 	 :		 21	มกรำคม	2562
ทุนจดทะเบียน	 	 :			 1,000,000	บำท
ชนิดหุ้น	 	 :			 หุ้นสำมัญ
จ�ำนวนหุ้น	 	 :			 10,000	หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ	 	 :			 100	บำท
สัดสว่นกำรลงทุน	 	 :			 ร้อยละ	99.97

 ควำมสมัพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทไมม่ีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ2
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ด�ำเนิน
กำรโดย

งบกำรเงิน  (ตรวจสอบ/สอบทำน)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

มูลค่ำ 
ล้ำนบำท

สดัสว่น
รอ้ยละ

มูลค่ำ 
ล้ำนบำท

สดัสว่น 
รอ้ยละ

มูลค่ำ 
ล้ำนบำท

สดัสว่น 
รอ้ยละ

รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์

-อำคำรชุดพักอำศัย RICHY 1,256.56 94.68 2,663.80 98.35 1,136.50 92.75

-บ้ำนเด่ียว RICHY 					57.85 					4.36 17.19 0.63 57.15 4.67

รวมรำยได้จำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัย์

1,314.41 99.04 2,680.99 98.98 1,193.65 97.42

รำยได้อ่ืนๆ	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

รำยได้รวม 1,327.13 100 2,708.65 100 1,225.29 100

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

	 เป็นธุรกิจหลักของบริษัท	โดยบริษัทด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในย่ำนท�ำเลท่ีดีและ
มีศักยภำพ	ท้ังประเภทแนวรำบ	ได้แก่	บ้ำนเด่ียว	ทำวน์เฮ้ำส์	ทำวน์โฮม	และประเภทแนวสูง	ได้แก่	
คอนโดมิเนยีม	โดยโครงกำรของบริษัทท่ียงัด�ำเนนิกำรเปดิขำย	ณ	ปจัจุบนั	สำมำรถสรุปรำยละเอียดและ
ควำมคืบหน้ำในกำรขำยและก่อสร้ำง	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ได้ดังนี้



โครงกำร ทีต้ั่งโครงกำร
ลักษณะ
โครงกำร

ช่วงเวลำที่
ซื้อทีดิ่น

ช่วงเวลำ
ก่อสรำ้ง
แล้วเสรจ็

ช่วงเวลำที่
เริม่เปิดขำย

โครงกำร

เน้ือที่
โครงกำร 

ไร-่งำน-วำ

กลุ่มลกูค้ำ
เป้ำหมำย

มูลค่ำโครงกำร จองหรอืท�ำสญัญำ โอนแล้วสะสม คงเหลือขำย รอ้ยละ
ของควำม

คืบหน้ำ
ก่อสรำ้ง

รอ้ยละของ
สดัสว่นกำร
รบัรูร้ำยได้จ�ำนวน 

หน่วย
มูลค่ำ 

ล้ำนบำท
จ�ำนวน 
หน่วย

มูลค่ำ 
ล้ำนบำท

จ�ำนวน 
หน่วย

มูลค่ำ 
ล้ำนบำท

จ�ำนวน 
หน่วย

มูลค่ำ 
ล้ำนบำท

คอนโดมิเนยีม

1.ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ ถนประชำรำษฎร์สำย	2 อำคำรชุด	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.ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ ถนนไทรม้ำ อำคำรชุด	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	@	สำทร-ตำกสิน รถไฟฟ้ำวงเวียนใหญ่ อำคำรชุด23	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.ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น ถนนศรีนครินทร์ อำคำรชุด	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@นำนำ ถนนสุขุมวิท	3 อำคำรชุด	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.ริชพำร์ค	เทอมินัล ถนนพหลโยธิน อำคำรชุด	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 อำคำรชุด	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@พระรำมเก้ำ-ศรีนครินทร์	
ทริปเปิลสเตชั่น

ถนนศรีนครินทร์ อำคำรชุด	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 อำคำรชุด	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@วุฒำกำศ ถนนวุฒำกำศ อำคำรชุด	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 - -

ทำวน์เฮ้ำส ์/ ทำวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ

1.เดอะริช	บิซโฮม	สุขุมวิท105 ซอยสุขุมวิท	105 ทำวน์โฮม	3	ชั้น เม.ย2555 ภำยใน
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	รำชพฤกษ์ ถนนรำชพฤกษ์ ทำวน์โฮม	3	ชั้น/
ทำวน์โฮม 

พ.ค.	2556 ภำยในปี	
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 ทำวน์โฮม มิ.ย.2560 ภำยในปี	
2561

พ.ย.	2560 1-66-7 A 16 360 8 169.06 - - 8 190.94 100 -
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โครงการที่เปิดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

1. โครงการประเภทคอนโดมิเนียม

1.1 โครงกำรรชิพำรค์@เตำปูน

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมเินียม	สงู	26	ชัน้
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	1.90	–	3.5	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนรุน่ใหม	่มีรสนิยม	และควำมทันสมัย
-	 ผู้ท่ีมีรำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนขึ้นไป
-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนท่ีต้องกำรแยกครอบครัวในบริเวณ
บำงซ่ือ	ผู้ท่ีมีท่ีท�ำงำนบริเวณแนวรถไฟฟ้ำหรือผู้ท่ี
มองหำท่ีพักอำศัยใหมท่ดแทนท่ีพักอำศัยเดิม

1.2 โครงกำรรชิพำรค์@เจ้ำพระยำ

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมเินียม	สงู	33	ชัน้
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	1.6	–	2.5	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนรุน่ใหม	่มรีสนิยม	และควำมทันสมัย
-	 ผู้ท่ีมรีำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนขึน้ไป
-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนท่ีต้องกำรแยกครอบครัวในบริเวณ
รตันำธิเบศร	์ผูท่ี้มท่ีีท�ำงำนบรเิวณแนวรถไฟฟำ้หรอื
ผูท่ี้มองหำท่ีพักอำศยัใหมท่ดแทนท่ีพกัอำศัยเดิม

1.3 โครงกำรเดอะรชิ@สำทร-ตำกสนิ

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมเินียม	สงู	23	ชัน้
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	3	-	6		ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนยำ่นสีลมสำทร
-	 มีรำยได้ระดับ	84,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป
-	 กลุม่ผูท่ี้ต้องกำรคอนโดใกล้ท่ีท�ำงำน,แยก	ครอบครวั
ใหมห่รอืเพื่อกำรลงทนุในท�ำเลบทีีเอส	วงเวียนใหญ่
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1.4 โครงกำรรชิพำรค์@ทรปิเปิลสเตชั่น

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมเินียม	สงู	37	ชัน้
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	2.6	–	4.2		ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนรุน่ใหม	่ยำ่นศรนีครนิทร์
-	 มีรำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป
-	 กลุม่ผูท้�ำงำนท่ีต้องกำรแยกครอบครวั	ผูท่ี้มท่ีีท�ำงำน
บรเิวณแนวรถไฟฟำ้หรอืผู้ท่ีมองหำท่ีพักอำศยัใหม่
ทดแทนท่ีพักอำศัยเดิม	และกลุ่มท่ีซื้อไว้เก็งก�ำไร	
ปล่อยเชำ่

1.5 โครงกำรเดอะรชิ@นำนำ

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมเินียม	สงู	32	ชัน้
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	8.2	-	24		ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 เจ้ำของธุรกิจ,นักธุรกิจชำวไทยและต่ำงชำติย่ำน
นำนำ	

-	 มรีำยได้ระดับ	150,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป
-	 กลุ่มผู้ ท่ี ต้องกำรคอนโดใกล้ ท่ีท�ำงำน,ขยำย
ครอบครวัใหมห่รอืเพื่อกำรลงทนุในท�ำเล/ปล่อยเชำ่

1.6 โครงกำรรชิพำรค์@ เทอมินอล หลักสี ่สเตชั่น

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมเินียม	สงู	14	ชัน้
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	2.6	–	4.2		ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนรุน่ใหม	่ยำ่นพหลโยธนิ	แถวสถำนี 
อนเุสำวรยีห์ลักสี่

-	 มรีำยได้ระดับ	40,000	บำทต่อเดือนข้ึนไป
-	 กลุม่ผูท้�ำงำนท่ีต้องกำรแยกครอบครวั	ผูท่ี้มท่ีีท�ำงำน
บรเิวณแนวรถไฟฟำ้หรอืผูท่ี้มองหำท่ีพกัอำศยัใหม่
ทดแทนท่ีพักอำศัยเดิม	และกลุ่มท่ีซื้อไว้เก็งก�ำไร	
ปล่อยเชำ่
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1.7 โครงกำร ดิ เอท คอลเลคชั่น 

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมิเนียม	สูง	7	ชั้น
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	4.2	–	6.2	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 กลุ่มคนท�ำงำน/พักอำศัย	หรือมีบุตรท่ีก�ำลังศึกษำ
อยูใ่นยำ่นเขตพระนคร

-	 กลุ่มคนท่ีต้องกำรขยำยครอบครัว	หรือเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สิน/มรดก

-	 มีรำยได้ระดับ	70,000	บำทขึ้นไป
-	 กลุ่มนักลงทุนเพื่อเก็งก�ำไรหรือปล่อยเชำ่

1.8 โครงกำร เดอะรชิ พระรำม9 – ศรนีครนิทรน์

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมิเนียม	สูง	32	ชั้น
รำคำขำยต่อหนว่ย	:		2.99	–	5.9	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนยำ่น	ศรีนครินทร์-พัฒนำกำร
-	 มีรำยได้ระดับ	50,000	บำทขึ้นไป
-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนท่ีต้องกำรแยกครอบครัว	ผู้ ท่ีมีท่ี
ท�ำงำนบริเวณแนวรถไฟฟ้ำหรือผู้ท่ีมองหำท่ีพัก
อำศัยใหมท่ดแทนท่ีพักอำศัยเดิม	และกลุ่มท่ีซื้อไว้
เก็งก�ำไร	ปล่อยเชำ่

1.9 โครงกำร เดอะรชิ เอกมัย

ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมิเนียม	สูง	45	ชั้น
รำคำขำยต่อหนว่ย	:		4.79	-	13	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 มีรำยได้ระดับ	70,000	บำทขึ้นไป
-	 เจ้ำของธุรกิจ,นักธุรกิจชำวไทยและต่ำงชำติย่ำน
เอกมัย-ทองหล่อ

-	 กลุ่มคนท�ำงำนสมัยใหมท่ี่ใช้ชีวิตในสังคมเมือง
-	 กลุ่มนักลงทุนเพื่อเก็งก�ำไรหรือปล่อยเชำ่
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1.10 โครงกำร รชิพอยท์ วุฒำกำศ
ประเภทโครงกำร	:	คอนโดมิเนียม	สูง	32		ชั้น
รำคำขำยต่อหนว่ย	:		1.99	–	2.80	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนสีลม,สำทร	หรือมองหำกำรเดินทำงท่ี
สะดวก

-	 มีรำยได้ระดับ	35,000	บำทขึ้นไป
-	 กลุ่มคนท่ีต้องกำรขยำยครอบครัว	หรือเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สิน/มรดก

-	 กลุ่มท่ีซื้อไว้เก็งก�ำไร	ปล่อยเชำ่	เป็นท�ำเลท่ีดี

2. โครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และโฮมออฟฟิศ

2.1 โครงกำร “เดอะรชิ บซิ โฮม สขุุมวิท 105 ”  

ประเภทโครงกำร	:	ทำวน์โฮม	3	ชั้น
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	เริ่มต้น	4.4	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 คนท�ำงำนรุน่ใหม	่มีรสนิยม	และควำมทันสมัย
-	 ผู้ท่ีมีรำยได้ระดับ	80,000		บำทต่อเดือน	ขึ้นไป
-	 กลุ่มผู้ท�ำงำนท่ีต้องกำรแยกครอบครัวใน		บริเวณ
ถนนศรนีครินทร	์	ผูท่ี้มองหำท่ีพักอำศยัใหมท่ดแทน
ท่ีพกัอำศัยเดิม		หรอืเจ้ำของกิจกำรขนำดเล็ก-กลำง

2.2 โครงกำร “เดอะรชิวิลล์ รำชพฤกษ์”    

ประเภทโครงกำร	:บ้ำนทรงอิสระ/ทำวน์โฮม	2	ชั้น
ทำวน์โฮม		3	ชั้น	
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	เริ่มต้น	2.79	ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-	 ครอบครัวรุน่ใหมม่ีรสนิยมและควำมทันสมัย
-	 ผู้มีรำยได้ระดับ	80,000	บำทต่อเดือนขึ้นไป
-	 กลุ่มผู้ ท่ีท�ำงำนต้องกำรขยำยครอบครัวแยก
ครอบครวัในท�ำแลรตันำธเิบศร-์รำชพฤกษ์	เดินทำง
สะดวกสบำยติดถนนใกล้รถไฟฟำ้สถำนบีำงรักใหญ่
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2.3  โครงกำรเดอะรชิ อเวนิว
ประเภทโครงกำร	:	อำคำรพำนิชย์	สูง	3.5	ชั้น
รำคำขำยต่อหนว่ย	:	18	-	35		ล้ำนบำท

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย : 
-		เจ้ำของธุรกิจยำ่นโบ๊เบ๊,วรจักร,เยำวรำช
-	 กลุ่มผู้ท่ีต้องกำรอำคำรพำนิชย์เพื่อกำรลงทุนใน
ท�ำเลโบ๊เบ๊

-		กลุ่มผู้ท่ีต้องกำรลงทุนท�ำธุรกิจในยำ่นโบ้เบ๊
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2.2.1 กำรตลำด 

กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

	 บรษัิทพฒันำโครงกำรอสังหำรมิทรพัยเ์พื่อขำยในรูปแบบท่ีหลำกหลำย	โดยมุง่พัฒนำ
ใหค้รอบคลมุและกระจำยในหลำย	ๆ 	กลุ่มผลิตภัณฑ์และสถำนท่ีท�ำเลท่ีต้ัง	เพื่อท่ีจะตอบสนอง
ควำมต้องกำรท่ีอยู่อำศัยของผู้บริโภคให้มำกท่ีสุด	โดยกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยในแต่ละท�ำเล	
บรษัิทจะพจิำรณำใหเ้หมำะสมกับตลำด	ปจัจุบนับรษัิทก�ำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์เปน็	3	กลุม่	ได้แก่	
กลุ่มคอนโดมเินยีม	กลุ่มบ้ำนเด่ียว	กลุ่มทำวนเ์ฮ้ำส	์ทำวน์โฮม	โดยบรษัิทใหค้วำมส�ำคัญกับกำร
ออกแบบและตกแต่ง	กำรออกแบบจัดสรรพื้นท่ีใชส้อยภำยในอย่ำงลงตัว	สอดคล้องกับรูปแบบ
และวิถีกำรใชช้วิีตในเมอืงของคนรุน่ใหม	่รวมท้ังมสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำรอยำ่ง
ครบถ้วน	เชน่	สระว่ำยน�ำ	กำรจัดพื้นท่ีสีเขยีวใหมี้สัดสว่นท่ีมำกพอ	เครื่องออกก�ำลังกำย	เปน็ต้น	

	 นอกจำกน้ี	บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและ
บริกำรหลังกำรขำย	ต้ังแต่เริ่มก่อสร้ำงโครงกำร	กำรวำงแผนงำนพัฒนำกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดกำรรบกวนลูกค้ำท่ีเข้ำอยู่อำศัยแล้วส่วนกำรบริกำรหลังกำรขำยจะมีหน่วย
งำนบริกำรโดยเฉพำะท่ีให้บริกำรและแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำท่ีเข้ำพักอำศัยแล้ว

กลยุทธ์ทางด้านราคา

	 บริษัทก�ำหนดกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ	โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ	เช่น	กำรก�ำหนด
ต�ำแหนง่ผลิตภัณฑ์	กลุ่มลูกค้ำเปำ้หมำย	ลักษณะของผลิตภัณฑ์	ท�ำเลท่ีต้ัง	พื้นท่ีใชส้อย	เปน็ต้น	
และเปรียบเทียบกับรำคำขำยของโครงกำรอ่ืนท่ีมีรูปแบบและท่ีต้ังอยู่ใกล้เคียงกัน	รวมท้ัง
พิจำรณำถึงต้นทุนของโครงกำร	ไม่ว่ำจะเป็นค่ำท่ีดิน	ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบ	ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรก่อสรำ้ง	และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง	โดยกำรก�ำหนดรำคำขำยจะต้องเปน็รำคำท่ีเหมำะ
สม	ผูบ้รโิภครูส้กึถึงควำมคุ้มค่ำ	อำทิเชน่ต้ังรำคำท่ีเหมำะสมบนท�ำเลเดียวกันกับคู่แขง่ขนัด้วย
รำคำท่ีต�ำกว่ำเล็กนอ้ยแต่คณุภำพและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเท่ำกัน	เปน็ต้น	นอกจำกน้ีบรษัิท
จะต้องสำมำรถรักษำระดับอัตรำผลตอบแทนให้อยูใ่นระดับท่ีเหมำะสมท่ีต้องกำรได้	

	 บริษัทมีนโยบำยในกำรให้ส่วนลด	กรณีขำยให้ลูกค้ำท่ีมีคุณูปกำรกับบริษัท	เช่น		
กรรมกำร	พนักงำนของบริษัท	เจ้ำหน้ีเงินกู้		เป็นต้น		โดยมีกำรให้ส่วนลดในวงเงินไม่เกิน	
100,000	บำท	/	ห้อง				

กลยุทธ์ทางด้านสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย

	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่ือสำรกำรตลำดในรูปแบบต่ำงๆ	หลำกหลำยช่องทำง	
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยสำมำรถรับรู้และจดจ�ำชื่อบริษัท	และโครงกำรของ
บริษัทได้	ดังนี้
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1)	 กำรโฆษณำผำ่นสื่อสำรมวลชน	(Mass	Media)	เชน่	วิทยุ	โทรทัศน์	และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ	
เพื่อเป็นกำรสื่อสำรกำรตลำดในวงกว้ำง	

2)	 กำรสื่อสำรผำ่นสื่อกลำงแจ้ง	(Outdoor	Media)	เชน่	ปำ้ยบลิบอรด์	ปำ้ยบอกทำง	เพื่อ
เป็นกำรสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำท่ีอยู่รอบๆ	โครงกำรหรือบริเวณใกล้เคียงกับท�ำเลท่ีต้ัง
โครงกำรเป็นหลัก	

3)	 กำรสื่อสำรในชอ่งทำงเลือกอ่ืนๆ	(Below	The	Line)	เชน่	กำรสื่อสำรทำงตรง	(Direct	
Mail)	กำรออกบูธแสดงสนิค้ำ	กำรจัดกิจกรรมท่ีโครงกำร	กำรจัดกิจกรรมลกูค้ำแนะน�ำ
ลูกค้ำ	กำรจัดกิจกรรมรว่มกับองค์กรอ่ืน	เป็นต้น		

4)	 กำรสื่อสำรกำรตลำดในชอ่งทำงสื่อใหม	่(New	Media)	เชน่	กำรสื่อสำรผำ่นทำงเว็บไซต์
ของบริษัท	(www.rp.co.th)	กำรสื่อสำรผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์	(E-Mail)	
กำรโฆษณำผำ่นเว็บไซต์อ่ืน	ๆ 	กำรสง่ข้อควำมผำ่นระบบโทรศพัท์มอืถือ	(SMS)	เป็นต้น

5)	 กำรสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำเก่ำในโปรแกรม	(Member	Get	Member)

	 นอกจำกนี้	บริษัทยังจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ขำ่วสำรของบริษัทผำ่นสื่อต่ำงๆ	และ
กำรจัดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้รับทรำบข้อมูล	เช่น	กำรแถลง
ขำ่วเปดิตัวโครงกำรใหม	่กำรจัดท�ำจดหมำยขำ่วประชำสมัพนัธกั์บท้ังลกูค้ำใหมแ่ละลกูค้ำเก่ำ	
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและโครงกำรท่ีก�ำลังขำยอย่ำงต่อเนื่อง	รวมท้ังกำรจัด
กิจกรรมลกูค้ำสมัพนัธ	์(CRM)	กับลกูค้ำท่ีซื้อโครงกำรของบรษัิทไปแล้ว	เพื่อใหล้กูค้ำได้เขำ้มำมี
สว่นรว่มกับบรษัิท	อันเปน็กำรสร้ำงควำมสมัพนัธอั์นดีในระยะยำว	ซึ่งจะท�ำใหเ้กิดกำรแนะน�ำ
และบอกต่อเก่ียวกับโครงกำรของบริษัทไปยังผู้บริโภคอ่ืน	ๆ	ต่อไป

	 ในด้ำนของกำรสง่เสริมกำรขำยบรษัิทจะพจิำรณำถึงแรงจูงใจท่ีท�ำใหผู้บ้รโิภคตัดสนิ
ใจซื้อ	ก่อนท่ีจะน�ำมำพิจำรณำเพื่อน�ำมำออกแบบโปรโมช่ันเพื่อสง่เสริมกำรขำย	อำทิเชน่	กำร
แถมเฟอร์นิเจอร์	กำรแถมเคร่ืองปรับอำกำศ	กำรแถมโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต		เป็นต้น	
นอกจำกนี้	บริษัทยังมีกำรออกโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขำยในโครงกำรท่ีเปิดตัวไปสักระยะ	
ในโครงกำรริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ	โดยกำรกำรันตีค่ำเช่ำ	ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ท�ำหน้ำท่ีในกำร
จัดหำผูเ้ชำ่ใหแ้ก่ลกูค้ำท่ีซื้อหอ้งชุดในชว่งระยะเวลำท่ีก�ำหนดในสัญญำผ่ำนทำงพนกังำนขำย
โครงกำรหรอืผู้ท่ีเขำ้มำเย่ียมชมโครงกำรของบรษัิท	ซึง่เมื่อรวมค่ำใชจ่้ำยจำกโปรโมช่ันดังกล่ำว
แล้ว	บริษัทจะยังคงมีผลตอบแทนท่ีสูงกว่ำรำคำฐำนซึ่งเป็นรำคำขำยของบริษัทท่ีได้จำกกำร
ค�ำนวณกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรนั้นๆ	

กลยุทธ์ทางด้านการจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

	 บรษัิทมชีอ่งทำงกำรจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์โดยตรงผำ่นส�ำนักงำนขำยของแต่ละโครงกำร	
ด้วยทีมงำนขำยท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพ	มีควำมรู้และเข้ำใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงดี	สำมำรถ
อธบิำยใหล้กูค้ำและประชำชนท่ัวไปท่ีสนใจได้รบัรู้รบัทรำบรำยละเอียดและขอ้มลูของโครงกำร	
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และมหีอ้งตัวอยำ่งเปดิแสดงให้ผูท่ี้สนใจชม	ณ	ท่ีต้ังโครงกำร	โดยในแต่ละโครงกำรจะมีทีมขำย
ประมำณ	1	-	4	คน	ตำมแต่ขนำดของโครงกำร	และมีกำรก�ำหนดค่ำนำยหน้ำในกำรขำยเพ่ือ
สร้ำงแรงจูงใจให้แก่ทีมขำย	

		 นอกจำกนี้	บริษัทจะท�ำกำรพิจำรณำถึงระดับกำรแขง่ขันบริเวณรอบโครงกำร	ระดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรขำย	โดยหำกโครงกำรใดท่ีมกีำรแขง่ขนัสงู	บรษัิทจะด�ำเนนิกำรว่ำจ้ำงทีม
ขำยจำกบริษัทท่ีเป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนงำนขำยจำกภำยนอกให้เป็นผู้บริหำรกำรขำยโครงกำร	
ซ่ึงมีหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำและวิเครำะห์ด้ำนกำรตลำดตลอดจนช่วยจัดหำทีมงำนขำยควบคู่กับ
ทีมงำนขำยของบริษัท	โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นร้อยละตำมมูลค่ำขำย
ท่ีเกิดขึ้นเป็นอัตรำตลำดเพื่อสร้ำงแรงจูงใจแก่หนว่ยงำนท่ีจ้ำงหรือพนักงำนขำย	ภำยใต้กรอบ
อ�ำนำจอนมุติัของบรษัิทซ่ึงจะผำ่นกำรตรวจสอบ/สอบทำนจำกผู้จัดกำรฝำ่ย	ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ย
และประธำนบรหิำรตำมตำรำงอ�ำนำจอนมุติัท่ีก�ำหนด	โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยท้ังหมดจะยงัคง
มผีลตอบแทนท่ีสงูกว่ำรำคำฐำน	และจะไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อก�ำไรของบรษัิทแต่
อยำ่งใด	

		 ท้ังนี	้ผูท่ี้สนใจในโครงกำรของบรษัิทยงัสำมำรถโทรศพัท์เข้ำมำสอบถำมรำยละเอียด
ได้ท่ีหมำยเลข	02-886-1817	หรือศึกษำข้อมูลผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท	www.rp.co.th	

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บรษัิทจะเนน้กลุ่มลกูค้ำระดับกลำงเปน็หลัก	โดยมีกำรก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซ่ึงปรับตำม
สถำนกำรณเ์พ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสมได้	ท้ังน้ี	ลกูค้ำของบริษัทเป็นลกูค้ำรำยยอ่ยท้ังหมด	และ
ไมม่ีรำยใดท่ีมีสัดสว่นเกินร้อยละ	30	ของรำยได้รวม

กำรก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร	มีลักษณะดังนี้

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย รำคำต่อหน่วย ระดับรำยได้ต่อเดือน

A 5.00	–	7.50	ล้ำนบำท 80,000	บำทขึ้นไป

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

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

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ม 
สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมไทย ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563

	 ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในปี	2562	เมื่อพิจำรณำจำกดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	
(MPI)	คำดว่ำจะหดตัว	ร้อยละ	3.8	ในขณะท่ีปี	2561	ท่ี	MPI	ขยำยตัวร้อยละ	3.6	โดย	
อุตสำหกรรมส�ำคัญท่ีหดตัวในปี	2562	อำทิ	ผลิตภัณฑ์ยำงอ่ืน	ๆ	ท่ีมิใช่ยำงล้อ	ตำมปริมำณ
วัตถุดิบท่ีเข้ำสู่ตลำดลดลงเน่ืองจำกภัยธรรมชำติและโรคระบำด	กำรชะลอตัวของตลำดจีน	
และควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำท่ีลดลง	ยำนยนต์เปน็กำรลดลงของตลำดในประเทศ
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว	ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกควำมเข้มงวดของ
สถำบันกำรเงินในกำรอนุมัติสินเชื่อรถยนต์และตลำดส่งออกเนื่องจำกเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้ำชะลอตัว	เหล็กและเหล็กกล้ำ	ลดลงท้ังผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยำว	และเหล็กทรงแบน	
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยำวท่ีลดลง	เช่น	เหล็กลวด	ลวดเหล็ก	และเหล็กโครงสร้ำงรูป
พรรณ	ชนิดรีดร้อน	จำกกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรมต่อเนื่อง	เชน่	อุตสำหกรรม

	 ก่อสร้ำง	โดยกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัยได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรก�ำกับดูแลสินเชื่อ
ท่ีอยู่อำศัย	(Loan	to	Value	:	LTV)ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี	1	เมษำยน	2562	ส่งผลให้
ยอดจ�ำหน่ำย	และกำรก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศัยลดลง	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนท่ีลดลง	เช่น	
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก	และ	เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม	เนื่องจำก
ผู้ผลิตในอุตสำหกรรมต่อเนื่องน�ำเข้ำสินค้ำรำคำถูกจำกต่ำงประเทศ	เช่น	จีน	และญี่ปุ่น	ส่วน
อุตสำหกรรมท่ีมีกำรขยำยตัวดีในปี	2562	อำทิ	เครื่องปรับอำกำศ	โดยเคร่ืองปรับอำกำศมีค�ำ
สั่งซ้ือจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น	โดยเฉพำะตลำดสหรัฐอเมริกำ	เภสัชภัณฑ์มีค�ำสั่งซื้อท่ีเพิ่มขึ้น	
โดยเฉพำะในส่วนของยำเม็ดและยำผงท่ีผู้ผลิตบำงรำยสำมำรถท�ำตลำดต่ำงประเทศได้มำก
ขึ้น	ท�ำให้มีกำรผลิตเพื่อสง่ออกเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 41

	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	หรือ	GDP	สำมไตรมำสแรกของปี	2562	ขยำยตัวร้อย
ละ	2.5	ชะลอตัวลงจำกสำมไตรมำสแรกของปี	2561	ท่ีขยำยตัวร้อยละ	4.3		ในสำมไตรมำส
แรกของปี	2562	กำรผลิตภำคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.6	กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมหดตัวร้อย
ละ	0.4	ภำคบรกิำรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ	3.8	กำรใชจ่้ำยอุปโภคและบรโิภคภำคเอกชนเพิม่ขึ้นรอ้ยละ	
4.6	กำรลงทุนรวมขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.6	กำรสง่ออกสินค้ำและบริกำรหดตัวร้อยละ	5.0

	 GDP	สำขำอุตสำหกรรม	สำมไตรมำสแรกของปี2562	หดตัวร้อยละ	0.4	ชะลอตัวลง
เล็กน้อยจำกสองไตรมำสแรกท่ีมกีำรขยำยตัวรอ้ยละ	0.2	และหดตัวจำกชว่งเดียวกันของปก่ีอน
ท่ีขยำยตัวรอ้ยละ	2.8	โดยชะลอตัวจำกกำรผลิตยำนยนต์กำรผลิตผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมและกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงอ่ืน	ๆ	อย่ำงไรก็ตำมในช่วงท่ีเหลือของปี	2562	ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ขบัเคล่ือนกำรสง่ออก	โดยขบัเคล่ือนกำรสง่ออกสนิค้ำท่ีมโีอกำสได้รบัประโยชน์จำกมำตรกำร
กีดกันทำงกำรค้ำ	และสง่เสริมพัฒนำหว่งโซก่ำรผลิตให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

	 ในชว่ง	10	เดือนแรก	(เดือนมกรำคม	–	ตลุำคม)	ของปี2562	ดัชนผีลผลิตอุตสำหกรรม
อยูท่ี่ระดับ	102.34	ลดลงจำกชว่งเดียวกันของปี	2561	(105.73)	ร้อยละ3.20	อุตสำหกรรมท่ี
สง่ผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมลดลงจำกชว่งเดียวกันของปี	2561	อำทิกำรผลิต

	 ผลิตภัณฑ์ยำงอ่ืน	ๆ	กำรผลิตยำนยนต์และกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรกล่ัน
ปิโตรเลียม	เป็นต้น	ส�ำหรับแนวโน้มปี	2563	คำดว่ำ	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตัวเพิ่	
ม	ขึ้นจำกปี	2562เนื่องมำจำกควำมต่อเนื่องในกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญข่องภำครัฐ	อำทิ
โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	และกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน	อำทิ	รถไฟ
ควำมเร็วสูงและรถไฟรำงคู่	เป็นต้น	ขณะท่ีควำมเช่ือม่ันของภำคอุตสำหกรรมมีแนวโน้มปรับ
ตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

	 ในช่วง	10	เดือนแรก	(เดือนมกรำคม	–	ตุลำคม)	ของปี2562	ดัชนีกำรส่งสินค้ำอยู่ท่ี
ระดับ	102.76	ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี	2561	(105.10)	ร้อยละ	2.22	อุตสำหกรรมท่ีส่ง
ผลให้ดัชนีกำรส่งสินค้ำลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี	2561	อำทิกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงอ่ืน	ๆ
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กำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรกล่ันปโิตรเลียม	และกำรผลิตยำนยนต์เปน็ต้น	ส�ำหรับแนวโนม้
ปี	2563	คำดว่ำ	ดัชนีกำรสง่สินค้ำจะขยำยตัวเพิ่ม	ขึ้นสอดคล้องกับ	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	
(มูลค่ำเพิ่ม)	ข้ำงต้น

เศรษฐกิจโลก ปี 2562

	 ปี	2562	IMF	คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกจะขยำยตัวร้อยละ	3.0	ลดลงจำกปี	2561	ท่ี
ขยำยตัวร้อยละ	3.6	โดยภำพรวมเศรษฐกิจโลกป	ี2562	มทิีศทำงชะลอตัวต่อเนื่อง	ตำมปรมิำณ
กำรค้ำโลกท่ีหดตัวลง	ซึ่งสำเหตุส�ำคัญเป็น	ผลจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ	และจีนท่ียัง
คงอยูร่ะหว่ำงกำรเรง่เจรจำหำขอ้ยุติ	ชว่งปลำยป	ี2562	ธนำคำรกลำงสหรฐัฯ	ได้มมีติลดระดับ
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลง	0.25%	จำกระดับ	1.75-2.00%	เป็น	1.50-1.75%	โดยคำดหวังว่ำ
จะมีสว่นชว่ยกระตุ้นกำรลงทุนสหรัฐฯ	ในระยะต่อไป	สอดคล้องกับ	ประเทศคู่ค้ำหลักของไทย
ท่ีสว่นใหญยั่งคงมแีนวโน้มผอ่นคลำยนโยบำยกำรเงินเพิม่เติม	เพื่อสนบัสนนุกำรขยำยตัว	ของ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ	ท้ังน้ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
คำดกำรณ์ว่ำในปี	2562	เศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวท่ีร้อยละ	2.6	สถำนกำรณ์รำคำน�ำมันดิบ
ในตลำดโลกอยู่ในทิศทำงท่ีชะลอตัวลง	โดยรำคำน�ำมันดิบดูไบ	เดือน	พฤศจิกำยน	2562	อยู่
ท่ี	61.91	ดอลลำร์สหรัฐฯ	/บำร์เรล	หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกำยน	2561	ท่ีมีระดับ	
รำคำ	65.79	ดอลลำร์สหรัฐฯ	/บำร์เรล	ส�ำหรับปี	2562	(ม.ค.-พ.ย.)	รำคำน�ำมันดิบดูไบ	เฉล่ีย
อยูท่ี่	63.38	ดอลลำร์	สหรัฐฯ	/บำร์เรล	หดตัวลงเมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งเฉล่ียอยูท่ี่	70.52	ดอล
ล่ำรส์หรฐัฯ	/บำรเ์รล	อยำ่งไรก็ตำม	ยงัคง	ต้องติดตำมสถำนกำรณร์ำคำน�ำมนัดิบอยำ่งต่อเนื่อง	
โดยปจัจุบนักลุ่มโอเปคและประเทศพนัธมติรมแีนวโน้มขยำย	ระยะเวลำปรบัลดก�ำลังกำรผลิต
น�ำมันดิบ	ท่ีจะสิ้นสุดในเดือน	มี.ค.	2563	และปริมำณน�ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ	คำด	ว่ำจะปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น	หลังท่อขนสง่น�ำมันดิบ	จำกแคนำดำไปยังสหรัฐฯ	สำมำรถกลับมำด�ำเนินงำนได้อีก
ครั้ง	หลังเกิด	เหตุน�ำมันรั่วไหล

	 นอกจำกน้ีภำวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นท่ีต้องติดตำมท้ังกำรเผชิญกับควำมไม่
แน่นอนของสงครำม	กำรค้ำท่ีสร้ำงแรงกดดันกระจำยไปท่ัวโลก	ควำมผันผวนของอัตรำแลก
เปล่ียน	ควำมเสี่ยงจำกเสถียรภำพทำงกำรเมือง	ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มประเทศสหภำพยุโรป	ข้อ
พพิำทระหว่ำงสหรฐัฯ	และอิหรำ่นท่ีอำจสง่ผลใหร้ำคำน�ำมนัดิบปรับตัว	สงูขึน้เปน็เหตใุหต้้นทุน
กำรผลิตปรบัตัวตำมไปได้อยำ่งไรก็ดีหำกสหรฐัฯ	และจีน	สำมำรถบรรลขุอ้ตกลงกำรค้ำได้	เปน็
ผลส�ำเร็จ	อำจเป็นตัวแปรหนุนให้ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนและภำคธุรกิจกลับคืนมำ	ตลอด
จนภำคกำรส่งออก	และภำคกำรผลิตอำจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจำก
ปัจจัยบวกดังกล่ำว
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สถำนกำรณ์ตลำดท่ีอยู่อำศัยในจังหวัดภูมิภำคปี	2562	และแนวโน้มปี	2563	ศูนย์ข้อมูล
อสังหำริมทรัพย์	ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	ได้ส	ำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนตลำดท่ีอยู	่
อำศัยท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรขำย	(แต่ละโครงกำรมีหนว่ยเหลือขำยมำกกว่ำ	6	หนว่ย)	รวมโครงกำร
ของกำรเคหะ	แหง่ชำติ	(กคช.)	แต่ไมร่วมบำ้นเอ้ืออำทร	ในพื้นท่ีจังหวัดหลักภมูภิำค	20	จังหวัด	
ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ	ได้ท	ำกำร	ส	ำรวจเป็นประจ	ำอยำ่งต่อเนื่องทุกปี	ปีละ	2	รอบ	ได้แก่	รอบครึ่งปี
แรก	และรอบครึง่ปหีลัง	โดยขอ้มูลล่ำสุด	ในชว่งครึง่แรกป	ี2562	มรีำยละเอียด	ดังนี	้สถำนกำรณ์
ตลำดท่ีอยูอ่ำศัยจังหวัดหลักในภูมิภำค	

1.1	หน่วยเหลือขำย	ณ	สิ้นปี	2561	(ธันวำคม	2561)	ในจังหวัดหลักภูมิภำค	20	จังหวัด	
ประกอบด้วย	ภำคตะวันออก	มี	3	จังหวัด	ได้แก่	ชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรำ	ภำค
ใต้มี	4	จังหวัด	ได้แก่	ภูเก็ต	สงขลำ	นครศรีธรรมรำช	และสุรำษฎร์ธำนีภำคเหนือ	มี	4	
จังหวัด	ได้แก่	เชียงใหม	่เชียงรำย	ตำก	และพิษณุโลก	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	มี	5	
จังหวัด	ได้แก่	ขอนแก่น	นครรำชสีมำ	อุบลรำชธำนี	อุดรธำนี	และมหำสำรคำม	ภำค
กลำง	มี	2	จังหวัด	ได้แก่	พระนครศรีอยุธยำ	และ	สระบุรี	ภำคตะวันตก	มี	2	จังหวัด	
ได้แก่	ประจวบคีรีขันธ์	และเพชรบุรีณ	สิ้นครึ่งหลังปี	2561	นับเฉพำะ	โครงกำรบ้ำน
จัดสรรและอำคำรชุด	ท่ีมหีนว่ยเหลือขำยไมต่่	ำกว่ำ	6	หนว่ยต่อโครงกำร	พบว่ำ	มท่ีีอยู่
อำศยัเหลือ	ขำยสะสมจ	ำนวน	117,101	หนว่ย	มลูค่ำ	396,671	ล้ำนบำท	แบง่ออกเปน็	
โครงกำรบ้ำนจัดสรร	86,326	หน่วย	มูลค่ำ	280,042	ล้ำนบำท	และโครงกำรอำคำร
ชุด	30,775	หนว่ย	มูลค่ำ	116,629	ล้ำนบำท	จะเห็นได้	ว่ำจ	ำนวนหนว่ยเหลือขำยใน
ตะวันออก	3	จังหวัดมสีดัสว่นมำกท่ีสดุร้อยละ	50.3	รองลงมำภำคใต้4	จังหวัด	รอ้ยละ	
13.1	ภำคเหนือ	4	จังหวัด	มีสัดสว่นร้อยละ	12.0	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	จังหวัด	
ร้อยละ	11.6	ภำคกลำง	2	จังหวัดร้อยละ	7.3	สว่นในภำคตะวันตก	2	จังหวัดมีหนว่ย
เหลือขำยเป็นสัดสว่นน้อยท่ีสุดร้อยละ	5.3	ของหนว่ยเหลือขำยท้ังหมด

1.2	หนว่ยเปิดขำยใหมใ่นชว่งครึ่งแรกปี	2562	(มกรำคม	-	มิถุนำยน	2562)	จ	ำนวนหนว่ย
ท่ีอยูอ่ำศัยท่ีเปิดขำยใหมใ่นชว่งครึ่งแรกปี	2562	(มกรำคม	-	มิถุนำยน)	มีจ	ำนวนรวม	
26,464หน่วย	มูลค่ำ	89,800	ล้ำนบำท	ลดลงท้ังจ	ำนวนหน่วยและมูลค่ำ	โดยลดลง
ร้อยละ	10.3	และร้อยละ	9.9	ตำมล	ำดับ	เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี	2561	ท่ีมีจ	ำ
นวน	29,508	หน่วย	มูลค่ำ	99,699	ล้ำนบำท	จะเห็น	ว่ำมีหน่วยเปิดขำยใหม่ในภำค
ตะวันออก	มำกท่ีสุดจ	ำนวน	14,529	หน่วย	หรือร้อยละ	54.9	รองลงภำคใต้มี	จ	ำ
นวน	4,405	หน่วย	หรือร้อยละ	16.6	ภำคเหนือมีจ	ำนวน	2,374	หน่วย	หรือร้อยละ	
9.0	ภำค	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มีจ	ำนวน	2,360	หนว่ย	หรือร้อยละ	8.9	ภำคตะวันตก
มีจ	ำนวน	1,953	หน่วย	หรือร้อย	ละ	7.4	ส่วนภำคกลำง	มีหน่วยเปิดขำยใหม่น้อยท่ี
สุดจ	ำนวน	843	หนว่ยหรือร้อยละ	3.2	ของหนว่ยท่ีเปิดขำย	ใหมท้ั่งหมด	ในจ	ำนวนนี้
เป็นโครงกำรบ้ำนจัดสรรเปิดขำยใหมใ่นชว่งครึ่งแรกปี	2562	จ	ำนวน	15,639	หนว่ย	
มูลค่ำ	41,498	ล้ำนบำท	ลดลงท้ังจ	ำนวนหน่วย	และมูลค่ำ	ร้อยละ	8.4	และร้อยละ	
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16.3	ตำมล	ำดับ	เมื่อเทียบกับ	ชว่งครึ่งแรกปี	2561	ท่ีมีจ	ำนวน	17,069	หนว่ย	และ
มีมูลค่ำ	49,586	ล้ำนบำท	หำกพิจำรณำรำยภำคจะเห็นว่ำ	ภำคตะวันออก	ภำคเหนือ	
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื	และภำคตะวันตก	มหีนว่ยเปดิขำยใหมส่งูกว่ำค่ำเฉล่ีย	ยอ้น
หลังปีครึ่ง	สว่นภำคใต้	และภำคกลำง	มีหนว่ยเปิดขำยใหมต่่	ำกว่ำค่ำเฉล่ียย้อนหลังปี
คร่ึง	(ดูแผนภูมิท่ี	2)	ในด้ำนประเภทและรำคำท่ีเปิดขำยใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี	2562	
สว่นใหญร่้อยละ	49.5	เป็นทำวน์เฮ้ำส์	รองลงมำร้อยละ	30.8	เป็นบ้ำนเด่ียว	ส�ำหรับ
บ้ำนแฝดเปิดขำยใหม่ร้อยละ	16.7	ส่วนอำคำรพำณิชย์พักอำศัย	เปิดขำยใหม่ร้อย
ละ	2.4	โดยทุกประเภทท่ีอยู่อำศัยส่วนใหญ่เปิดขำยใหม่ในระดับรำคำ	2.01	–	3.00	
ล้ำนบำท	มำกท่ีสุด	ยกเว้นท่ีดินเปล่ำเปิดขำยใหม่ในระดับรำคำต่	ำกว่ำ	1	ล้ำนบำท
มำกท่ีสุด	และเปิดขำยใหม่เพียงร้อยละ	0.7ในด้ำนประเภทและรำคำท่ีเปิดขำยใหม่
ในชว่งครึ่งแรกปี	2562	สว่นใหญร่้อยละ	65.5	เป็นประเภท	1	ห้องนอน	และเปิดขำย
ใหม่ในระดับรำคำ	3.01	–	5.00	ล้ำนบำทมำกท่ีสุด	รองลงมำร้อยละ	18.1	เป็นสตูดิ
โอ	สว่นใหญเ่ปิดขำยในระดับรำคำ	3.01	–	5.00	ล้ำนบำทมำกท่ีสุด	ส	ำหรับประเภท	
2	ห้องนอนเปิดขำยใหม	่ร้อยละ	14.9	เปิดขำยใหมใ่นระดับรำคำ	7.51	–	10.00	ล้ำน
บำทมำกท่ีสุด	สว่นประเภท	3	ห้องนอนขึ้นไปเปิด	ขำยใหมเ่พียงร้อยละ	1.6	เปิดขำย
ใหมใ่นระดับรำคำมำกกว่ำ	10	ล้ำนบำทขึ้นไปมำกท่ีสุด

1.3	หนว่ยอยูร่ะหว่ำงกำรขำยท้ังหมด	(Total	Supply)	ในชว่งครึ่งแรกปี	2562	(มกรำคม	-	
มิถุนำยน	2562)	เมื่อน�ำจ�ำนวนหนว่ยเหลือขำย	ณ	สิ้นปี	2561	(ธันวำคม	2561)	รวม
กับหนว่ยท่ีเปดิขำยใหมใ่นชว่ง	ครึ่งแรกป	ี2562	(มกรำคม	-	มถินุำยน)	พบว่ำ	มหีนว่ยท่ี
อยูอ่ำศยัท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรขำยท้ังหมด	หรอื	Total	Supply	รวม	143,565	หนว่ย	มลูค่ำ	
486,471	ล้ำนบำท	แบง่ออกเปน็	โครงกำรบำ้นจัดสรร	101,965	หนว่ย	(รอ้ยละ	71.0)	
มลูค่ำ	321,540	ล้ำนบำท	(รอ้ยละ66.1)	และโครงกำรอำคำรชุด	จ�ำนวน	41,600	หนว่ย	
(ร้อย	ละ	29.0)	มูลค่ำ	164,931	ล้ำนบำท	(ร้อยละ33.9)	

1.4	หนว่ยขำยได้ใหม	่(Demand)	ในชว่งครึ่งแรกปี	2562	(มกรำคม	-	มิถุนำยน	2562)	ใน
ชว่งคร่ึงแรกป	ี2562	มหีนว่ยท่ีอยูอ่ำศยัขำยได้ใหม	่รวม	23,140	หนว่ย	มลูค่ำ	78,280	
ล้ำนบำท	แบง่ออกเป็น	โครงกำรบ้ำนจัดสรร	14,473	หนว่ย	มูลค่ำ	42,504	ล้ำนบำท	
และโครงกำรอำคำรชุด	จ	ำนวน	8,667	หนว่ย	มูลค่ำ	35,786	ล้ำนบำท	(ดูแผนภูมิท่ี	
1)	ในด้ำนประเภทและรำคำขำยโครงกำรบ้ำนจัดสรรท่ีขำยได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี	
2562	เป็นทำวน์เฮ้ำส์	มำกท่ีสุดร้อยละ	42.9	และขำยได้ในระดับรำคำ	2.01	–	3.00	
ล้ำนบำทมำกท่ีสุด	รองลงมำเป็นบ้ำนเด่ียว	ร้อยละ	36.7	ขำยได้ในระดับรำคำ	3.01	–	
5.00	ล้ำนบำทมำกท่ีสุด	สว่นบ้ำนแฝดขำยได้ใหมร่้อยละ	15.7	ขำยได้ในระดับรำคำ	
2.01	–	3.00	ล้ำนบำทมำกท่ีสุด	อำคำรพณิชย์ขำยได้ใหมร่้อยละ	4.0	ขำยได้ในระดับ	
รำคำ	3.01	–	5.00	ล้ำนบำทมำกท่ีสุด	และท่ีดินเปล่ำขำยได้ใหมเ่พยีงรอ้ยละ	0.8	ขำย
ได้ในระดับรำคำต�ำกว่ำ	1	ล้ำนบำทมำกท่ีสุด
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1.5	หนว่ยเหลือขำย	ณ	สิ้นสุดครึ่งแรกปี	2562	(มิถุนำยน	2562)	ณ	สิ้นสุดครึ่งแรกปี	2562	
ในจังหวัดหลักภมูภิำค	20	จังหวัด	มท่ีีอยูอ่ำศยัเหลือขำยสะสมจ	ำนวน	120,425	หนว่ย	
มูลค่ำ	408,181	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นท้ังจ�ำนวนและมูลค่ำ	โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.8	และ
รอ้ยละ	9.5	ตำมล	ำดับ	เมื่อเทียบกับชว่งคร่ึงแรกป	ี2561	ท่ีมจี	ำนวน	108,668	หนว่ย	
มูลค่ำ	372,723	ล้ำนบำท	แบง่	ออกเป็น	โครงกำรบ้ำนจัดสรร	87,492	หนว่ย	มูลค่ำ	
279,036	ล้ำนบำท	และโครงกำรอำคำรชุด	32,933	หนว่ย	มูลค่ำ	129,145	ล้ำนบำท	
จะเห็นได้ว่ำจ	ำนวนหน่วยเหลือขำยมีสัดส่วนอยู่ในภำคตะวันออกมำกท่ีสุด	ร้อยละ	
51.4	รองลงมำภำคใต้ร้อยละ	13.4	ภำคเหนือร้อยละ	11.6	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอ้ยละ	10.9	ภำคกลำงรอ้ยละ	7.2	สว่นภำคตะวันตกมสีดัสว่นเหลือขำยนอ้ยท่ีสดุรอ้ย
ละ	5.5	ของหนว่ยเหลือขำยท้ังหมด

1.6	อัตรำดูดซับต่อเดือน	ณ	สิ้นสุดครึ่งแรกปี	2562	ท่ีอยูอ่ำศัยท่ีเหลือขำยในจังหวัดหลัก
ภูมิภำค	20	จังหวัดมีจ�ำนวน	120,425	หน่วย	โดยมีอัตรำดูดซับร้อยละ	2.7	ลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอัตรำดูดซับร้อยละ	3.1	ซึ่งอัตรำดูด
ซับในรอบกำรส	ำรวจน้ีลดลงจำกครั้งก่อน	ท	ำให้ระยะเวลำกำรขำยอุปทำนเหลือ
ขำยสะสมเพิ่มมำก	ขึ้นจำก	28	เดือน	เป็น	31	เดือน	12	สถำนกำรณ์ตลำดท่ีอยูอ่ำศัย
ภมูภิำค	ป	ี2562	และแนวโน้มป	ี2563	จัดท	ำโดย	ศนูยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย	์ธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์	เมื่อพิจำรณำอัตรำดูดซับแต่ละประเภท	พบว่ำ	โครงกำรอำคำรชุด	
มอัีตรำดดูซับรอ้ยละ	3.5	ซึง่คำดว่ำ	หนว่ยเหลือขำยจ	ำนวน	32,933	หนว่ย	จะใชร้ะยะ
เวลำในกำรขำยประมำณ	23	เดือน	ลดลงจำกชว่งเวลำ	เดียวกันของปีก่อน	ท่ีมีอัตรำ
ดดูซบัรอ้ยละ	4.6	โดยอำคำรชุดในระดับรำคำ	3.01	–	5.00	ล้ำนบำท	ซึ่งมหีนว่ย	เหลือ
ขำยมำกท่ีสุดจ	ำนวน	11,146	หนว่ย	มีอัตรำดูดซับร้อยละ	3.7	ต่อเดือน	คำดว่ำจะใช้
เวลำประมำณ	21	เดือนในกำรขำย

1.7	ประมำณกำรหน่วยเหลือขำย	ณ	สิ้นปี2562	-	2563	ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ได้
ประมำณกำรจ�ำนวนหนว่ยเหลือขำยท่ีอยูอ่ำศัยในจังหวัดหลักภูมิภำค	20	จังหวัด	ณ	
สิน้ป	ี2562	มจี	ำนวนประมำณ	109,000	หนว่ย	และคำดว่ำ	ณ	สิน้ป	ี2563	จะมจี�ำนวน
ประมำณ	87,000	หน่วย	ลดลงร้อยละ	20.1	เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี	2562	เนื่องจำก
รฐับำลได้ออกมำตรกำรชว่ยกระตุน้	อสงัหำรมิทรัพย	์โดยใหมี้กำรลดค่ำธรรมเนยีมโอน
กรรมสทิธิแ์ละค่ำจดจ�ำนอง	เหลือเพยีงร้อยละ	0.01	ต้ังแต่	เดือนพฤศจิกำยน	2562	ไป
จนถึงสิน้ป	ี2563	เฉพำะท่ีอยูอ่ำศยัในระดับรำคำไมเ่กิน	3	ล้ำนบำทจำก	ผูป้ระกอบกำร
โดยไมน่บัรวมบำ้นมอืสอง	ซึ่งคำดว่ำจะท�ำใหม้กีำรเรง่โอนกรรมสทิธิท่ี์อยูอ่ำศยัจำกผู้
ประกอบกำร	และดดูซบัอุปทำนเหลือขำยในตลำดออกไป	จนสำมำรถปรับสมดลุของ
อุปทำนเหลือขำยให	้ต�ำกว่ำค่ำเฉล่ีย	5	ปท่ีีมจี�ำนวนเหลือขำยเฉล่ีย	106,790	หนว่ยได้
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โครงกำร ผูป้ระกอบกำร

บำงซอ่น 	ริชพำร์ค@บำงซอ่นสเตชั่น
BANGKOK	HORIZON บริษัท	เจ้ำพระยำมหำนคร	จ�ำกัด	(มหำชน)

U	delight บริษัท	แกรนด์	ยูนิต้ี	ดิเวลล็อปเมนท์	จ�ำกัด

เตำปูน ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์
THE	TREE บริษัท	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด	(มหำชน)	

ชีวำทัย	อินเตอร์เชนจ์ บริษัท	ชีวำทัย	จ�ำกัด

รำชพฤกษ์ เดอะ	ริชวิลล์	รำชพฤกษ์

ลภำวัน	19 บริษัท	ลภำวัน	จ�ำกัด

เวอรีเดียน	รำชพฤกษ์ บริษัท	ธีรกมล	พร็อพเพอร์ต้ี	จ�ำกัด

Casa	presto	 
รำชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

บริษัท	ควอลิต่ีเฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

สขุุมวิท105 เดอะริชบิซโฮม	สุขุมวิท	105	

ฟลอรำวิลล์ บริษัท	ฟลอรำวิลล์	กรุ๊ป	จ�ำกัด

LPN	แบริ่ง บรษัิท	แอลพีเอ็นดีวิลอปเมน้ท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

PLEX	บำงนำ บริษัท	เรียลแอสเสท	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด

ไทรม้ำ ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ

Metro	Riverfront บรษัิท	พรอ็พเพอรต้ี์	เพอร์เฟค	จ�ำกัด	(มหำชน)

ดีคอนโด	รัตนำธิเบศร์ บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

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

Aspire	รัตนำธิเบศร์ บริษัท	ควอลิต่ีเฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)

สำทร-ตำกสนิ เดอะริช	สำทำ-ตำกสิน

ไบสท์ บริษัท	อัลไบร์ท	โฮลด้ิงส์	จ�ำกัด

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

Nye บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ศรนีครนิทร์ ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น

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

ลุมพินี	เพลส 
ศรีนครินทร์	-	หัวหมำก	สเตชั่น

บรษัิท	แอลพเีอ็นดีวิลอปเมน้ท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

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

สขุุมวิท 3 เดอะริช@นำนำ

Asthon	(Asoke) บรษัิท	อนนัดำ	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด(มหำชน)

The	Esse	(Asoke) Singha	Estate	Public	Company	Limited

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

HYDE	11 Grande	Asset	Hotels	&	Property	Public	
Company	Limited

วิสทุธิกษัตรยิ์ 	ดิ	เอท

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

URBANO บริษัท	พฤกษำ	เรียลเอสเตท	จ�ำกัด(มหำชน)

LAZIO บริษัท	เอเชีย	ธนสิน	จ�ำกัด

พหลโยธิน 59 ริชพำร์ค@เทอมินอล
โมดิส	หลักสี่ บริษัท	ออริจ้ิน	พร็อพเพอร์ต้ี	จ�ำกัด	(มหำชน)

ไนท์บริดล์	อินเตอร์เชนจ์ บริษัท	แอสเซทไวส์	จ�ำกัด

ศรนีครนิทร์ เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์

IDEO	NEW	RAMA9 บรษัิท	อนนัดำ	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

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

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

Siamese	พระรำม	9 บริษัท	ไซมิส	พระรำมเก้ำ	จ�ำกัด
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เอกมัย ซอย 8 เดอะริช	เอกมัย

PITI	EKKAMAI บริษัท	เสนำดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

XT	EKKAMAI บริษัท	แสนสิริ	จ�ำกัด	(มหำชน)

MARU	EKKAMAI บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลอปเมนท์	จ�ำกัด

IMPRESSION	EKKAMAI บริษัท	ออลล์	อินสไปร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด	
(มหำชน)

วุฒำกำศ ริชพอยท์	วุฒำกำศ
METRO	SKY	@WUTTHAKAT บรษัิท	พรอ็พเพอร์ต้ี	เพอร์เฟค	จ�ำกัด	(มหำชน)

Altitude	Unicorn บรษัิท	อนนัดำ	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด(มหำชน)

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

	 บรษัิทมีควำมเชื่อมั่นในโครงกำรของบริษัทท่ีจะสำมำรถแขง่ขนัได้กับโครงกำรของผู้
ประกอบกำรอ่ืน	เนื่องจำกควำมมีศักยภำพในกำรแขง่ขัน	ดังนี้

 ท�ำเลทีต้ั่งของโครงกำร
	 	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ	ในเรื่องของสถำนท่ีและท�ำเลท่ีต้ังของ

โครงกำรท่ีจะด�ำเนินกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริโภค	โดยจะต้อง
อยู่ในท�ำเลท่ีดี	มีศักยภำพ	ใกล้สถำนท่ีส�ำคัญ	เช่น	สถำนศึกษำ	ห้ำงสรรพสินค้ำ	โรง
พยำบำล	เปน็ต้น	กำรเดินทำงคมนำคมเปน็ไปโดยสะดวก	โดยในหลำยๆ	โครงกำรของ
บริษัท	จะอยูใ่กล้แนวรถไฟฟ้ำในปัจจุบันหรือท่ีจะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในอนำคต	หรือ
อยูใ่กล้ทำงขึ้นลงทำงด่วนหรอืถนนวงแหวนต่ำงๆ	ท�ำใหบ้รษัิทเช่ือมั่นว่ำโครงกำรของ
บริษัทจะได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำ

 กำรออกแบบโครงกำรทีม่เีอกลักษณ์
	 	 บริษัทด�ำเนินกำรออกแบบโครงกำรท่ีเนน้ใหส้ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

และรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค	โดยจัดวำงผังให้เหมำะสมกับท�ำเลพื้นท่ี	และ
จัดสรรพื้นท่ีใช้สอยให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อยำ่งเต็มท่ี	ตอบรับควำมต้องกำรของ
ตลำดท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ	โดยโครงกำรของบริษัทจะให้มีกำรออกแบบ
โดยสถำปนิกชั้นน�ำท่ีมีชื่อเสียงและมีประสบกำรณ์เป็นท่ียอมรับในธุรกิจ

 กำรบรหิำรควำมสมัพันธ์ลกูค้ำ
	 	 บรษัิทก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจ	ท่ีจะต้องมุง่เนน้สรำ้งควำมพงึพอใจ

สงูสดุแก่ลกูค้ำ	โดยกำรน�ำระบบกำรบรหิำรควำมสมัพนัธล์กูค้ำ	(Customer	Relation-
ship	Management)	มำใช้ในกำรบริหำรกลุ่มลูกค้ำท้ังลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่	โดย
มีกำรเก็บฐำนข้อมูลลูกค้ำทุกรำย	และมีกำรสื่อสำรกับลูกค้ำเหล่ำนี้อยำ่งต่อเนื่อง	ให้
ลูกค้ำได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับบริษัท	อันเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระยะยำว	
ซึง่จะท�ำใหเ้กิดกำรแนะน�ำและบอกต่อเก่ียวกับโครงกำรของบรษัิทไปยงัผูบ้รโิภคอ่ืนๆ	
ต่อไป
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 กำรจัดหำใหไ้ด้มำซึง่ผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย

การจัดหาที่ดิน

	 บรษัิทมชีอ่งทำงกำรจัดหำท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรจำกแหล่งต่ำงๆ	หลำยแหล่ง	ได้แก่	
กำรสบืหำท่ีดินโดยผูบ้รหิำรของบรษัิทซ่ึงเปน็กลุ่มผูท่ี้มปีระสบกำรณใ์นธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์
มำยำวนำน	และมีสำยสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในแวดวงธุรกิจท่ีหลำกหลำย	หรือผู้ท่ีมีท่ีดินใน
ครอบครอง	กำรจัดหำท่ีดินจำกนำยหน้ำค้ำท่ีดิน	หรือกำรจัดหำท่ีดินผำ่นกำรประมูลทรัพย์สิน
จำกสถำบนักำรเงินซึ่งเปน็ทรพัยส์นิท่ีติดเปน็หลักประกันท่ีไมก่่อใหเ้กิดรำยได้	หรอืกำรประมลู
ทรพัยสิ์นจำกกรมบงัคับคดี	เปน็ต้น	โดยบรษัิทจะพจิำรณำเลือกซื้อท่ีดินท่ีผำ่นกำรพจิำรณำถึง
ศักยภำพท�ำเลท่ีต้ังของท่ีดินน้ันแล้วว่ำสำมำรถพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัยไ์ด้	เชน่	ผูบ้รโิภค
มีควำมต้องกำรซื้อท่ีอยู่อำศัยในละแวกนั้น	มีกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคในบริเวณน้ันเพียงพอ	
กำรเดินทำงคมนำคมขนส่งมีควำมสะดวก	เป็นต้น	จำกน้ันบริษัทจะด�ำเนินกำรศึกษำควำม
เปน็ไปได้ของโครงกำรท้ังทำงด้ำนกำรตลำด	กำรเงิน	กำรก่อสรำ้ง	หรอืขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง	
และเม่ือผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรแสดงให้เห็นว่ำมีศักยภำพในกำรพัฒนำ
โครงกำร	และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนในอัตรำท่ีเหมำะสมได้	บริษัทจะก�ำหนดรำคำซื้อและ
ท�ำกำรเจรจำเพื่อซื้อท่ีดินจำกเจ้ำของกรรมสทิธิน์ั้นต่อไป	โดยนโยบำยของบริษัทจะท�ำกำรซ้ือ
ท่ีดินเพื่อพฒันำโครงกำรทันที	จะไมท่�ำกำรซื้อท่ีดินเพื่อรอเก็บไว้	เนื่องจำกไมต้่องกำรรบัภำระ
ต้นทนุกำรถือครองท่ีดินโดยไมจ่�ำเปน็	ปจัจุบนับริษัทไมม่ท่ีีดินรอกำรพฒันำ	(ศกึษำรำยละเอียด
ได้ในส่วนท่ี	1	ข้อ	4	ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ)	อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเสำะ
หำท่ีดินท่ีมีศักยภำพอยำ่งสม�ำเสมอโดยเม่ือบริษัทพบท่ีดินท่ีมีศักยภำพและเหมำะสมต่อกำร
พัฒนำ	บริษัทพร้อมท่ีจะด�ำเนินกำรพัฒนำท่ีดินดังกล่ำวต่อไป

	 ท้ังน้ี	หำกบริษัทมีกำรซื้อท่ีดินจำกบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	บริษัทจะปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

การจัดหาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

	 ในกำรพิจำรณำคัดเลือกท่ีปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง	บริษัทจะเปิดให้มีกำรประมูล
เพื่อคัดเลือกจำกบริษัทท่ีปรึกษำประมำณ	2	-	3	รำยให้ท�ำกำรยื่นข้อเสนอเข้ำมำยังบริษัท	
โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกรำคำท่ีเสนอ	ผลงำน	ประสบกำรณ์	และควำมพร้อมในกำรท�ำงำน	
ประกอบกำรคัดเลือก	โดยท่ีปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจะท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำ	ตรวจสอบ
คณุภำพและควำมถกูต้องในรำยละเอียดขั้นตอน	เทคนคิ	วิธกีำรท�ำงำน	กำรติดต้ัง	และทดสอบ
งำนในระหว่ำงกำรก่อสรำ้งจนแล้วเสรจ็	ท้ังนี	้ส�ำหรบัโครงกำรแนวรำบอำทิเชน่	บำ้นเด่ียวและ
ทำวเฮ้ำส/์ทำวโฮมส	์บรษัิทอำจไมจ่�ำเปน็ต้องว่ำจ้ำงท่ีปรกึษำควบคมุงำนก่อสรำ้งจำกภำยนอก
ก็ได้	เนื่องจำกทีมงำนภำยในของบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีนี้ในโครงกำรบำง
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ประเภท	เช่น	เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105	เป็นต้น	ส�ำหรับโครงกำรแนวสูงเกินกว่ำ	8	ชั้น
หรืออำคำรท่ีสงูเกิน	23	เมตรขึ้นไป	เป็นอำคำรท่ีจัดอยูใ่นประเภทอำคำรสูงตำมนิยำมในพรบ.
ควบคมุอำคำร	พ.ศ.2522		ซึ่งจะมขีอ้ก�ำหนดในกำรก่อสรำ้งอำคำรท่ีเขม้งวดกว่ำ		ไมว่่ำจะเปน็	
เรื่องระบบระบำยอำกำศ,	ระบบไฟฟ้ำ,	ระบบป้องกันเพลิงไหม้,	ระบบบ�ำบัดน�ำเสีย,	ระบบ
ระบำยน�ำท้ิง,	ระบบประปำและระบบลิฟต์	ดังนั้นบรษัิทจ�ำเปน็ท่ีจะด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงท่ีปรกึษำ
ควบคุมงำนก่อสร้ำงจำกภำยนอกท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ	เพ่ือประสำนงำนกับบริษัทผู้รับเหมำ
และกำรท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรก่อสร้ำงแทนบริษัทเพ่ือให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมท่ีกฏหมำย
ก�ำหนด	นอกจำกน้ีบริษัทจะว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงจำกภำยนอกตำมท่ีธนำคำร
ท่ีปล่อยกู้แก่บริษัทแจ้งควำมประสงค์มำ

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

	 บริษัทมีหน่วยงำนภำยในในกำรประสำนงำนเพื่อท�ำหน้ำท่ีติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกบริษัทภำยนอก	ท้ังนี้	บริษัทมีนโยบำยในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำ
ก่อสร้ำงหลักท่ีจะให้มีกำรประกวดรำคำในทุกโครงกำร	โดยให้มีผู้ย่ืนเสนอรำคำ	3	รำยขึ้นไป	
โดยบรษัิทจะพจิำรณำคัดเลือกจำกหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	ได้แก่	รำคำท่ีเสนอ	ประสบกำรณ	์ชื่อเสยีง	
และผลงำนในอดีตท่ีผ่ำนมำ	โดยเฉพำะผลงำนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงกำรของบริษัท	
ควำมเรียบร้อยของงำนก่อสร้ำง	ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน	รวมท้ังยังพิจำรณำถึง
ควำมพร้อมในกำรท�ำงำนและสถำนะกำรเงินของบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำง	ประกอบกำรคัด
เลือก	ท้ังนี้	ในอดีตท่ีผำ่นมำบริษัทไมเ่คยมีกรณีพิพำทโดยตรงกับผู้รับเหมำก่อสร้ำง	

การจัดหาวัสดุก่อสร้างและสินค้าจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาโครงการ

	 ในกำรจัดหำวัสดกุ่อสร้ำงเพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งโครงกำร	บรษัิทจะใหผู้ร้บัเหมำก่อสรำ้ง
เปน็ผูร้บัผิดชอบในกำรจัดซื้อวัสดกุ่อสร้ำงหลัก	เชน่	อิฐ	หนิ	ปูน	ทรำย	และเหล็ก	เปน็ต้น	รวมท้ัง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงดังกล่ำวเองด้วย	โดยบริษัทจะ
ก�ำหนดคณุภำพและมำตรฐำนของวัสดกุ่อสร้ำงท่ีใชใ้นโครงกำรใหผู้ร้บัเหมำก่อสรำ้งทรำบ	ซึ่ง
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะได้ท�ำกำรประเมินและค�ำนวณค่ำวัสดุก่อสร้ำงท่ีจะต้องใช้ท้ังหมดไว้เป็น
สว่นหนึ่งของค่ำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำง	ในขณะท่ีวัสดุก่อสร้ำงบำงประเภทท่ีมีกำรใช้เป็นจ�ำนวน
มำกในรูปแบบท่ีเหมือนกัน	หรือสำมำรถนับจ�ำนวนได้แน่นอน	และมีรำคำต่อหน่วยค่อนข้ำง
สูง	บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหำเอง	เชน่	เสำเข็ม	ลิฟต์	สุขภัณฑ์	เครื่องปรับอำกำศ	เครื่อง
ก�ำเนิดไฟ	เป็นต้น	โดยบริษัทสำมำรถจัดหำได้จำกผู้จัดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศท้ังหมด	ท้ังนี้	
บริษัทไมม่ีนโยบำยท่ีจะซื้อวัสดุก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนมำกเก็บไว้เป็นสินค้ำคงคลัง

	 ท้ังน้ี	ในอดีตท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบนั	บริษัทไมมี่กำรพึ่งพงิผูจั้ดจ�ำหน่ำยหรือผูร้บัเหมำ
ก่อสร้ำงจำกภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งเป็นพิเศษ	เนื่องจำกบริษัทมีกำรติดต่อกับคู่ค้ำท่ีเป็นผู้
จ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงประมำณ	10	รำย	และมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน	โดยไม่มีกำรซื้อจำกผู้
จัดจ�ำหนำ่ยรำยใดเปน็สดัสว่นเกินกว่ำรอ้ยละ	30	ของมลูค่ำซื้อหรอืจัดจ้ำงท้ังหมด	ในขณะท่ีใน
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บำงปีอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำซ้ือหรือจัดจ้ำงรวม	แต่ถือเป็นลักษณะธุรกิจปกติท่ีมีมูลค่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงจ�ำนวน
ท่ีสูงตำมขนำดของโครงกำร	ซึ่งในกำรว่ำจ้ำงนั้นผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะต้องท�ำหนังสือสัญญำ
ค�ำประกันงำนให้แก่บริษัทตำมมูลค่ำจ้ำงด้วยเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในผลงำนและกำรด�ำเนิน
กำรก่อสร้ำงให้แก่บริษัท	โดยบริษัทสำมำรถเลือกพิจำรณำว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอก
ได้โดยกำรเปิดประมูลรำคำท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกเสนอเข้ำมำ	จึงท�ำให้ไม่มีกำรพึ่งพิง
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งแต่อยำ่งใด

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

		 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีจ�ำนวนหน่วยท่ีจอง	ท�ำสัญญำซ้ือขำยแล้วแต่ยัง
มิได้โอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรมีจ�ำนวน	834	หนว่ย	คิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ	4,515.38	ล้ำนบำท	
โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำง	ดังนี้

โครงกำร
มูลค่ำ

โครงกำร
(ลบ.)

จ�ำนวน
(หน่วย)

ควำมคืบ
หน้ำในกำร

ก่อสรำ้ง

จ�ำนวนหน่วยทีจ่องหรอืท�ำ
สญัญำแล้วแต่ยงัไม่ได้สง่

มอบ

ระยะเวลำ
ทีค่ำดว่ำ
จะโอน

กรรมสทิธิ์จ�ำนวน
(หน่วย) มูลค่ำ(ลบ.)

คอนโดมิเนยีม

ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 1,830.00 735 100.00 6 15.77 2563

ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 1,463.00 635 100.00 2 4.39 2563

ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น 3,075.00 1,089 100.00 55 171.66 2563

ริชพำร์ค	เทอมินอล	@	หลักสี่ 1,660.00 563 100.00 187 607 2563

เดอะริช	@	สำทร-ตำกสิน 2,100.00 509 100.00 3 9.68 2563

เดอะริช@นำนำ 3,838.00 413 57.21 189 1,816.91 2563

ดิ	เอท	คอลเลคชั่น 350.00 77 75.08 7 31.44 2563

เดอะริช@พระรำมเก้ำ-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	@	วุฒำกำศ 1,526.00 792 - 98 228.05 2564

ทำวน์เฮ้ำส ์/ ทำวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ/ บำ้นทรงอิสระ

เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105 671 140 54.00 3 19.50 2563

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 572 173 56.00 5 18.85 2563

เดอะริช	อเวนิว 360 16 100.00 8 169.06 2563

รวม 22,977 6,192 834 4,515.38



ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทท่ี
อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและผลประกอบ
กำรของบรษัิทอยำ่งมนียัส�ำคัญ	และแนวทำงในกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงสำมำรถสรุปได้		ดังนี้	

3 ปัจจัย
ความเสี่ยง 
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3.1  ความเสีย่งจากการท่ีบรษิทัประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมทีม่กีารแข่งขนัสงู

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขาย ณ ไตรมาส 4 ปี 2562

	 ส�ำหรับในไตรมำส	4	ปี	2562	ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ได้ประมำณกำรจ�ำนวนหน่วยเหลือ
ขำยท่ีอยูอ่ำศัยในกรุงเทพฯ	–	ปริมณฑล	ณ	สิ้นปี	2562	มีจ�ำนวนประมำณ	149,000	หนว่ย	และคำดว่ำ	
ณ	สิ้นปี	2563	จะมีจ�ำนวนประมำณ	139,000หนว่ย	ลดลงจำกปี	2562	ร้อยละ	6.7	เนื่องจำกรัฐบำลได้
ออกมำตรกำรกระตุ้นภำคธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	โดยกำรลดค่ำธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่ำจดจ�ำ
นอง	เหลือร้อยละ	0.01	ต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยน	2562	จนถึง	สิ้นปี	2563	เฉพำะกำรซ้ือท่ีอยู่อำศัยใน
ระดับรำคำไม่เกิน	3	ล้ำนบำทจำกผู้ประกอบกำร	โดยไม่นับรวมกำรซื้อบ้ำนมือสอง	ซึ่งคำดว่ำจะท�ำให้
มีกำรเรง่โอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอ่ำศัยท่ีสร้ำงใหมโ่ดยผู้ประกอบกำร	และจะชว่ยให้อุปทำนเหลือขำยสะสม
ในตลำดถูกดูดซับออกไป	จนสำมำรถปรับสมดุลของอุปทำนเหลือขำยให้ใกล้เคียงกับ

ค่ำเฉลีย่ยอ้นหลัง 5 ปีที ่138,720 หน่วยได้(ดูแผนภมูิที ่12)

 

  

	 ส�ำหรับทิศทำงตลำดปี	2563	ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์	วิเครำะห์ภำพรวมตลำดท่ีอยู่อำศัย
คำดกำรณ์ว่ำจะมกีำรขยำยตัวไมเ่กิน	5%	ซึ่งถือเปน็กำรขยำยตัวในระดับท่ีต�ำ	แมว่้ำจะมปีจัจัยสนบัสนนุ
ส�ำคัญคืออัตรำดอกเบีย้ขำลงและมำตรกำรกระตุ้นอสงัหำรมิทรพัยข์องรฐับำล	ท้ังกำรลดค่ำธรรมเนียม
กำรโอนกรรมสิทธ์ิและค่ำจดจ�ำนอง	รวมถึง	“โครงกำรบ้ำนดีมีดำวน์”	ท่ีคำดว่ำจะเป็นจุดพลิกท่ีท�ำให้
ตลำดอสังหำริมทรัพย์	กลับมำฟ้ืนตัว	ยอดกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์มีอัตรำกำรเติบโตขึ้น	ส่งผลให้ควำม
ต้องกำรซื้อในตลำดจะถูกทยอยดูดซับ	ซึ่งในปี2563	ผู้ประกอบกำรยังคงต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำร
บรหิำรสนิค้ำท่ีอยูอ่ำศยัท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสรำ้งและท่ีอยูอ่ำศยัสรำ้งเสรจ็รอกำรขำย	(Inventory)	เพื่อ
ให้ควำมต้องกำรซ้ือไมค้่ำงอยูม่ำกเกินไป	ซึ่งภำพรวมท่ัวประเทศครึ่งแรกป	ี2563	คำดว่ำจะมท่ีีอยูอ่ำศยั
เหลือขำยประมำณ	245,371	หนว่ย	

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
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											 นอกจำกนี้	ยังมีปัจจัยลบจำกสภำวะเศรษฐกิจ	ท้ังก�ำลัง	ซื้อท่ีชะลอตัว	ผลจำกสงครำมกำรค้ำ	
อีกท้ังมำตรกำรก�ำกับสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่ำศัย	(LTV)	ฉุดยอดขำย	ยอดโอนกรรมสิทธิ์เปิดตัวโครงกำรใหม	่
ท่ียงัสง่ผลกระทบต่อเนื่อง	จำกภำพรวม	ดังกล่ำวถือเปน็บทพสิจูนส์�ำหรบัผูป้ระกอบกำรอสงัหำรมิทรพัย์	
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง	ท่ีต้องปรับกลยุทธ์รับมือกับควำมท้ำทำย	ท่ียังคงมีควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 จำกสภำวะกำรตลำดในป	ี2562	ท่ีมปีจัจัยกำรแขง่ขนัท่ีค่อนสงู	และสภำพเศรษฐกิจท่ีชะลอ	รวม
ถึงมำตรกำรของธนำคำรแหง่ประเทศไทย	ท่ีสง่ผลใหก้ำรขำยชะลอตัวตำม			แต่อยำ่งไรก็ตำมทำงบรษัิท
ได้มพีฒันำโครงกำร		เน้นปรบัปรุงคุณภำพสินค้ำ	เพ่ือใหแ้ขง่ขันได้ในตลำดและตรงกับกลุ่มผูบ้รโิภคท่ีมี
ก�ำลังซื้อมำกขึ้น		สง่ผลให้บริษัทมียอดรับรู้รำยได้	ท่ียังเป็นบวก	แต่ไมสู่งเท่ำกับ	ปี	2561	ท่ีผำ่นมำ	

3.2  ความเสี่ยงที่บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
คอนโดมิเนียมเป็นหลัก

	 บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็น
คอนโดมิเนียม		โดยนับต้ังแต่จัดต้ังบริษัทจนถึง	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทได้พัฒนำโครงกำรท้ัง
สิน้	18โครงกำร	เปน็โครงกำรท่ีพฒันำธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนยีมจ�ำนวน	15	โครงกำร
ซึง่ได้ขำยและปดิโครงกำรแล้ว	คือ	รชิีท่ำวนเ์วอรเ์พชรเกษม,โครงกำรเลอรชิรชัดำ-สทุธิสำร,โครงกำรเลอ
รชิ@อำรยีส์เตชัน่,โครงกำรรชิพำรค์-บำงซอ่น	โครงกำรพร้อมโอน	รชิพำร์ค	เทอมินอล,ดิเอท	คอลเลคชัน่	
,ริชพำร์ค	เตำปูน,ริชพำร์ค	เจ้ำพระยำ,ริชพำร์ค	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	,เดอะริช	@สำทร	ตำกสิน	โครงกำรท่ี
อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง	คือ		เดอะริช@นำนำ,	เดอะริช	อเวนิว	,เดอริช	พระรำมเก้ำ	–	ศรีนครินทร์	และ
มีโครงกำรท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรขำย	เดอะริช@เอกมัย	,ริชพอยท์	วุฒำกำศ	โดยระหว่ำงปี	2558		-2562	รำย
ได้พึ่งพิงจำกคอนโดมิเนียมเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ	95.21	ของรำยได้รวมปี	2562		จึงอำจท�ำให้บริษัท
อำจจะมีควำมเส่ียงหำกตลำดคอนโดมิเนียมเกิดภำวะอ่ิมตัวและมีกำรถดถอยซ่ึงอำจจะกระทบต่อผล
ประกอบกำรของบริษัทอยำ่งมีนัยส�ำคัญ

	 อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทไม่ได้มีควำมช�ำนำญในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดอยำ่ง
เดียว		แต่มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำโครงกำรประเภทแนวรำบ		อำทิเช่น	โครงกำรบ้ำนเด่ียว	เดอะริ
ชวิลล์		บำงบวัทอง		ซึ่งประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรขำยจนปดิโครงกำร		และปจัจุบนัมีกำรพฒันำโครงกำร
อสงัหำริมทรพัยป์ระเภททำวนเ์ฮำส/์ทำวนโ์ฮม		คือ		โครงกำรเดอะรชิ	บซิโฮม	สขุุมวิท	105		และโครงกำร
เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์	และโครงกำร	เดอะริช	อเวนวิ		ซึ่งในป	ี2562	กำรรบัรู้รำยได้จำกแนวสูง	และสว่น
แนวรำบ	อันจะเป็นกำรชว่ยกระจำยกำรรับรู้รำยได้		นอกเหนือจำกคอนโดมิเนียมเพียงอยำ่งเดียว		โดย
ทีมผูบ้รหิำรของบรษัิท	มคีวำมเชื่อมั่นว่ำจำกประสบกำรณท่ี์อยูใ่นวงกำรอสงัหำรมิทรัพยน์ำนกว่ำ	17	ปี	
รวมถึงบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญจะสำมำรถศึกษำด�ำเนินกำรตำมแผนงำนในกำรพัฒนำโครงกำรให้
ประสบควำมส�ำเร็จและเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
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สดัสว่นรำยได้จำกคอนโดมิเนยีมต่อรำยได้รวมปี 2560 - ปี 2562  ( หน่วย :ล้ำนบำท )
โครงกำร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 1,314.41 2,680.99 1,193.65
อำคำรชุดพักอำศยั 1,256.56 2,663.80 1,136.50

-เลอริช	พระรำม	3 125.74 30.10 -
-เดอะริช	สำทร-ตำกสิน 751.27 230.31 105.49
-ริชพำร์ค@บำงซอ่นสเตชั่น 33.42 - -
-ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 45.84 150.93 107.08
-ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 300.29 348.01 27.61
-ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น - 1,904.45 627.05
-ดิเอท	คอลเลคชั่น - - 56.47
-ริชพำร์ค	เทอร์มินอล@พหลโยธิน59 - - 212.80

ทำวน์โฮม 57.85 17.19 57.15
-เดอะริช	บิซโฮม	สุขุมวิท	105 35.15 6 26.16
-เดอะริชวิลล์		รำชพฤษ์ 22.70 11.19 30.99

3.3  ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของโครงการที่
ก�าลังพัฒนาอยู่

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562		บริษัทมีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและรอรับรู้รำยได้เมื่อ
โอนกรรมสทิธิจ์�ำนวนท้ังสิน้	7โครงกำรประกอบด้วย	โครงกำรเดอะรชิ@นำนำ,โครงกำรเดอะริช	พระรำม	
9-	ศรนีครินทร	์	สว่นโครงกำรโครงกำรรริชิพำรค์เทอมนิอลและโครงกำรดิเอท	@พระรำม	8		บรษัิทเป็น
โครงกำรสรำ้งเสรจ็พร้อมโอนกรรมสทิธิใ์หกั้บลกูค้ำและสำมำรถรบัรู้รำยได้ภำยในไตรมำส	3	-4	ป	ี2562	
เป็นต้นมำ	สว่น	โครงกำรเดอะริช@	นำนำ	และโครงกำรเดอะริช	พระรำม	9	-	ศรีนครินทร์สำมำรถรับรู้
ได้ในปี	2563	และปี	2564

	 นอกจำกน้ีบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับรู้ผลประกอบกำรตำมท่ีคำดไว้	หำกมีควำมไม่
แนน่อนของกำรก่อสรำ้งหรอืควำมส�ำเร็จจำกกำรพฒันำโครงกำร	ซึ่งควำมส�ำเรจ็ในกำรพฒันำโครงกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัท	จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย	ประกอบด้วยควำมเพียงพอของเงินทุน
ส�ำหรบัหมนุเวียนในกำรพฒันำโครงกำร	ภำวะตลำดของอุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย	รำคำวัสดุก่อสร้ำง	ตลอดจนควำมเชื่อมั่นของผู้ซื้อ	เชน่	อัตรำดอกเบี้ยท่ีเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ท่ีจูงใจในกำรซื้อท่ีอยูอ่ำศัยของผู้ซื้อ	เป็นต้น	
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	 อยำ่งไรก็ตำม	บริษัทได้มกีำรติดตำมและศกึษำภำวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีอำจมีผลกระทบใน
หลำยๆ	ปัจจัยเช่น	กำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย	อัตรำเงินเฟ้อ	กำรปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์ในกำร
ปล่อยสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์โดยกำรออกมำตรกำรก�ำหนดอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่ำหลัก
ประกัน	(Loan	to	Value	ratio)	รวมถึงภำวะอุตสำหกรรมของอสังหำริมทรัพย์	เชน่	จ�ำนวนกำรออกใบ
อนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพื่อท่ีอยู่อำศัย	จ�ำนวนคอนโดมิเนียมท่ีมีกำรโอน	ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
สร้ำงพื้นฐำนของรัฐบำล	เช่น	ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน	โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง	และปัจจัย
ด้ำนอ่ืนๆท่ีมีผลต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร	เช่น	แนวโน้มอุปสงค์ท่ีอยู่อำศัยของผู้บริโภคและควำม
เชื่อมั่นของผู้บริโภค	เพื่อท่ีบริษัทจะได้สำมำรถวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสำมำรถปรับตัวกับกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำพแวดล้อมและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงทันท่วงที	นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำร
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพจิำรณำกำรลงทนุพฒันำโครงกำรแต่ละโครงกำร(Feasibility	study)	โดยจะ
มีกำรศึกษำ	เก็บข้อมูล	และวำงแผนอยำ่งละเอียดรอบคอบ	ต้ังแต่รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์	ท�ำเลท่ีต้ัง	
ไปจนถึงจ�ำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรลงทุน

3.4  ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมาย
เนื่องจากลูกค้าไม่โอนตามวันที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562		บริษัทมีโครงกำรท่ีลูกค้ำท�ำกำรจอง	/	ท�ำสัญญำซื้อขำยแล้วแต่
ยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์จ�ำนวนท้ังสิ้น	846	หน่วย	คิดเป็นมูลค่ำรวม	4,484.85	ล้ำนบำทรวมท้ังหมด	13	
โครงกำร		ซึ่งสัดสว่นหลักมำจำก	โครงกำร	เดอะริช	นำนำ	และเดอะริช	พระรำม	9	ศรีนครินทร์	จ�ำนวน	
1,787.21	ล้ำนบำท	986.65	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรให้ลูกค้ำมำตรวจรับ
มอบหอ้งชุดพรอ้มท้ังประสำนงำนกำรใหลู้กค้ำยื่นขอสนิเชื่อกับสถำบนักำรเงินเพื่อเปน็กำรเตรียมพรอ้ม
กำรรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
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จ�ำนวนหน่วยทีล่กูค้ำจอง/ท�ำสญัญำซื้อขำยแล้วแต่ยงัมิได้โอนกรรมสทิธิข์องโครงกำร  
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

โครงกำร
มูลค่ำ

โครงกำร
(ลบ.)

จ�ำนวน
(หน่วย)

ควำมคืบ
หน้ำในกำร

ก่อสรำ้ง

จ�ำนวนหน่วยทีจ่องหรอืท�ำ
สญัญำแล้วแต่ยงัไม่ได้สง่

มอบ

ระยะเวลำ
ทีค่ำดว่ำ
จะโอน

กรรมสทิธิ์จ�ำนวน
(หน่วย) มูลค่ำ(ลบ.)

คอนโดมิเนยีม

ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 1,830.00 735 100.00 6 15.77 2563

ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 1,463.00 635 100.00 2 4.39 2563

ริชพำร์ค@ทริปเปิลสเตชั่น 3,075.00 1,089 100.00 55 171.66 2563

ริชพำร์ค	เทอมินอล	@	หลักสี่ 1,660.00 563 100.00 187 607 2563

เดอะริช	@	สำทร-ตำกสิน 2,100.00 509 100.00 3 9.68 2563

เดอะริช@นำนำ 3,838.00 413 57.21 189 1,816.91 2563

ดิ	เอท	คอลเลคชั่น 350.00 77 75.08 7 31.44 2563

เดอะริช@พระรำมเก้ำ-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	@	วุฒำกำศ 1,526.00 792 - 98 228.05 2564

ทำวน์เฮ้ำส ์/ ทำวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ/ บำ้นทรงอิสระ

เดอะริช	บิซ	โฮม	สุขุมวิท	105 671 140 54.00 3 19.50 2563

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 572 173 56.00 5 18.85 2563

เดอะริช	อเวนิว 360 16 100.00 8 169.06 2563

รวม 22,977 6,192 834 4,515.38

ท่ีมำ	:	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)

3.5 ความเสี่ยงจากความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
และการขาดแคลนแรงงาน

	 ควำมเส่ียงกรณีผูร้บัเหมำสง่มอบงำนล่ำช้ำเน่ืองจำกผูร้บัเหมำอำจไมมี่ควำมช�ำนำญหรืออำจมี
ปญัหำขำดแคลนแรงงำนชำ่งฝมีอืหรือผูรั้บเหมำสง่มอบงำนใหทั้นตำมก�ำหนดเวลำแต่คณุภำพงำนอำจไม่
เปน็ไปตำมท่ีมำตรฐำนท่ีก�ำหนด	ท�ำให้บรษัิทไมส่ำมำรถควบคุมต้นทนุได้อยำ่งมีประสทิธิภำพหรอือำจสง่
ผลกระทบใหไ้มส่ำมำรถสง่มอบโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยต่์ำงๆใหแ้ก่ลกูค้ำได้ตรงตำมก�ำหนด	เพื่อลดควำม
เสี่ยงดังกล่ำว		บริษัทมีนโยบำยในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงหลักท่ีจะให้มีกำรประกวดรำคำในทุก
โครงกำร	โดยให้มผีูย้ื่นเสนอรำคำ	3	รำยขึน้ไป	โดยบริษัทจะพจิำรณำคัดเลือกจำกหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	ได้แก่	
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ประสบกำรณ์	ชื่อเสียง	และผลงำนในอดีตท่ีผำ่นมำ	โดยเฉพำะผลงำนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงกำร
ของบริษัท	ควำมเรียบร้อยของงำนก่อสร้ำง	ควำมตรงต่อเวลำในกำรสง่มอบงำน	รวมท้ังยังพิจำรณำถึง
ควำมพร้อมในกำรท�ำงำนและสถำนะกำรเงินของบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำง	

	 ท้ังน้ี	ในอดีตท่ีผำ่นมำจนถึงปัจจุบัน	บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือผู้รับเหมำก่อสร้ำง
จำกภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งเปน็พเิศษ	เนื่องจำกบรษัิทมกีำรติดต่อกับคู่ค้ำท่ีเป็นผูจ้�ำหนำ่ยวัสดุก่อสรำ้ง
ประมำณ	10	รำย	และมคีวำมสมัพนัธ์อันดีต่อกัน	โดยไมม่กีำรซื้อจำกผูจั้ดจ�ำหนำ่ยรำยใดเป็นสดัสว่นเกิน
กว่ำร้อยละ	30	ของมูลค่ำซื้อหรือจัดจ้ำงท้ังหมด	ในขณะท่ีในบำงปีอำจมีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง
ภำยนอกซึ่งคิดเป็นสัดสว่นท่ีค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่ำซื้อหรือจัดจ้ำงรวม	แต่ถือเป็นลักษณะธุรกิจ
ปกติท่ีมีมูลค่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงจ�ำนวนท่ีสูงตำมขนำดของโครงกำร	ซึ่งในกำรว่ำจ้ำงนั้น	ผู้รับเหมำ
ก่อสร้ำงจะต้องท�ำหนังสือสัญญำค�ำประกันงำนให้แก่บริษัทตำมมูลค่ำจ้ำงด้วยเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในผลงำนและกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้แก่บริษัท	โดยบริษัทสำมำรถเลือกพิจำรณำว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ
ก่อสร้ำงภำยนอกได้โดยกำรเปดิประมลูรำคำท่ีผูร้บัเหมำก่อสร้ำงภำยนอกเสนอเขำ้มำ	จึงท�ำใหไ้มม่กีำร
พึ่งพิงผู้รับเหมำก่อสร้ำงภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งแต่อยำ่งใด

3.6  ความเสี่ยงจากผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อ 
ของธนาคารพาณิชย์

	 กำรปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง	ของอัตรำดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีท�ำให้ควำมสำมำรถใน
กำรซ้ือท่ีอยู่อำศัยของลูกค้ำลดลงเนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่จะมีกำรขอสินเช่ือส�ำหรับท่ีอยู่อำศัยจำก
สถำบันกำรเงิน	ดังน้ันกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบ้ียและเง่ือนไขกำรผ่อนช�ำระเงินจะท�ำให้
วงเงินในกำรกู้ยืมจำกสถำบนัลดลงและสง่ผลใหค้วำมสำมำรถในกำรซื้อท่ีอยูอ่ำศยัลดลงด้วย	นอกจำกนี้	
อัตรำดอกเบี้ยยงัเป็นอีกปจัจัยส�ำคัญท่ีเปน็แรงจูงใจในกำรซื้อท่ีอยูอ่ำศยัของลกูค้ำ	เม่ือมีกำรปรับอัตรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีสงูขึน้จะท�ำใหก้ำรตัดสนิใจในกำรซื้อท่ีอยูอ่ำศยัของลกูค้ำเปน็ไปได้ยำกขึน้ซึง่จะท�ำให้
เกิดกำรชะลอตัวในกำรตัดสินใจในกำรซื้อได้	อยำ่งไรก็ดีบริษัทได้มกีำรติดตำมสภำพภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยท่ีอำจสง่ผลกระทบต่ออัตรำดอกเบีย้	ซึ่งทำงบรษัิทได้มกีำรจัดท�ำแผนกำรตลำดเพื่อรองรบั
กำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบีย้และสำมำรถเลือกใชแ้ผนกำรตลำดใหเ้หมำะสมกับอัตรำดอกเบ้ีย	ณ	
ขณะนัน้เพื่อท่ีจะเรง่อัตรำกำรขำยในกรณท่ีีภำวะตลำดไมเ่อ้ืออ�ำนวย	ซึง่จำกประสบกำรณท่ี์ผำ่นมำกกว่ำ	
17	ปีในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	บริษัทได้เผชิญควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีมีผล
ต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	ซึ่งทำงบริษัทสำมำรถท่ีจะรับมือและจัดกำรกับกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆได้เป็น
อยำ่งดี
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3.7  ความเสีย่งจากกรณทีีบ่รษัิทมผีูถ้อืหุน้ใหญ่มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบาย
การบริหารงาน

	 ณ	วันท่ี	27	ธันวำคม		2562	ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ปรำกฏว่ำ		กลุ่มอรรถบูรณ์วงศ	์เป็น
ถือหุ้นใหญใ่นบริษัท	โดยคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ	44.62	%		,นำยชัยสิทธิ์		วิริยะเมตตำกุล		9.66%	,นำง
สำวสุณี	สถตินันท์มีสัดสว่น		5.31	%	,คุณสุภำพร	จันทร์เสรีวิทยำ		4.78%	,	นำงสำวพิชญำ		ตันโสด		มี
สัดสว่น	2.81%	,นำงสำววรัญญำ		ปิ่ นส�ำอำง	2.78%,	นำงวรภำ	มนต์อำรักษ์	มีสัดสว่น	1.92%,	นำยสม
เกียรติ		ไกรเกรียงศรี	มีสัดสว่น	1.12%		และเป็นประชำชนท่ัวไป		27.02	%		ของทุนจดทะเบียนท่ีออก
และช�ำระแล้ว		ดังนั้นบรษัิทและผู้ถือหุน้รำยยอ่ยอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรท่ีกลุ่มอรรถบูรณว์งศ	์สำมำรถ
ควบคมุมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ได้เกือบท้ังหมดไมว่่ำจะเปน็เรื่องกำรแต่งต้ังกรรมกำร	หรอืกำรขอมติในเรื่อง
อ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้นเรื่องท่ีกฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้
ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ฉะนั้นผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนอำจไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อถ่วงดลุอ�ำนำจเรื่องท่ีกลุ่มอรรถบูรณว์งศเ์สนอได้	อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทได้มกีำรแต่งต้ังกรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน	4	ท่ำนซึ่งเป็นประธำนกรรมกำร	1	ท่ำนและเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน		3	ท่ำน	เพื่อ
ท�ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและพจิำรณำเพื่อปอ้งกันกำรขดัแยง้ท่ีอำจจะเกิดขึ้นและเพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสใน
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท	

3.8  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

		 กำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นปัจจัยหน่ึง
ท่ีสำมำรถมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยของบริษัท	ซึ่งถ้ำหำกไม่ได้มีกำรติดตำม
และศึกษำกฎระเบียบอย่ำงครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบันแล้วนั้นอำจจะท�ำให้บริษัทปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับกฎระเบียบท่ีได้มกีำรปรับปรุงใหม	่และอำจมีผลกระทบต่อต้นทุนต่อบรษัิทเนื่องจำกต้องมกีำรแก้ไข
ดัดแปลงเพื่อใหเ้ปน็ไปอยำ่งถูกต้อง		กำรเปล่ียนแปลงท่ีส�ำคัญอำทิเชน่	พระรำชบญัญติัจัดสรรท่ีดิน	พ.ศ	
2543	ซ่ึงมีเนื้อหำท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำโครงกำรของบริษัท		อำทิเช่น	กำรก�ำหนดท่ีดิน
จัดสรร	กำรก�ำหนดพื้นท่ีดินส่วนกลำง	กำรก�ำหนดระเบียบชุมชน	กำรประเมินรำยงำนผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมและผลกำรตรวจสอบสภำพอำคำรสูง	อยำ่งไรก็ตำมทำงบริษัทได้มกีำรศกึษำและติดตำม	พระ
รำชบญัญติัดังกล่ำว	รวมถึงกฎระเบยีบท่ีมกีำรปรบัปรุงและท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ	อำทิเชน่	กำรเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบเก่ียวกับกำรก�ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน	หรือ	โครงกำรขนส่งมวลชนต่ำงๆ	(ท่ีอำจจะ
มีกำรเวนคืน)	เพื่อท่ีจะให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดอยำ่งถูกต้องอยำ่งสม�ำเสมอและไมเ่กิดปัญหำใน
อนำคต	ซึ่งกำรปฏิบัติดังกล่ำวจะท�ำให้บริษัทปรับตัวและแก้ไขกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้อย่ำงทัน
ท่วงทีและไม่มีควำมจ�ำเป็นท่ีจะดัดแปลงแบบแผนของโครงกำรในภำยภำคหน้ำในกรณีท่ีบริษัท	ไม่ได้
ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงขึ้นแก่บริษัท
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	 อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำ	และติดตำมกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับกฎระเบียบต่ำงๆ	
ท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเนื่อง	โดยเฉพำะในปี	2563	ท่ีมีกฎหมำยกำรเก็บภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง	ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงกับบริษัท			ทำงบริษัทได้เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรปรับเปล่ียนกำรด�ำเนินกำร
พฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัย้ใหส้อดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำว	ควบคู่ไปกับ
กำรศึกษำภำวะตลำดอยำ่งสม�ำเสมอ	ซึ่งจำกกำรเตรยีมควำมพร้อมดังกล่ำวท�ำใหบ้รษัิทม่ันใจได้ว่ำจะไม่
ได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวอยำ่งมีนัยส�ำคัญ



4 สินทรัพย์
ที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ
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4.1  สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

	 สินทรัพย์หลักท่ีใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ	บริษัท	ได้แก่	ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ต้นทุนกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์	ต้นทุนกำรพัฒนำท่ีดินและท่ีดินรอกำรพัฒนำมีรำยละเอียดดังนี้

4.1.1  อุปกรณ์สทุธิ

	 อุปกรณ์	-	สุทธิของ	บริษัท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	31	ธันวำคม	2560	และวันท่ี	
31	ธันวำคม	2559	มีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม	21.61	ล้ำนบำท	37.16	ล้ำนบำท
และ	40.89	ล้ำนบำทตำมล�ำดับดังนี้	รำยละเอียด:	 	 	 	 	

รำยกำร กรรมสทิธิ์

มูลค่ำสทุธิตำมบญัช ี

ภำระ

ผกูพัน
วันที ่31 

ธันวำคม 

2559

วันที ่31 

ธันวำคม 

2560

วันที ่31 

ธันวำคม 

2561
อุปกรณ์ส�ำนักงำน เจ้ำของ 1.04 0.72 0.46 none

เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน เจ้ำของ 1.32 0.78 0.23 none

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจ้ำของ 0.49 0.41 0.50 none

ยำนพำหนะ เจ้ำของ 0.00 0.00 3.16 none

อุปกรณ์ส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 7.01 6.68 5.46 none

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 0.13 0.06 0.04 none

เครื่องตกแต่งส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 1.31 2.02 1.40 none

ส�ำนักงำนขำย เจ้ำของ 29.59 26.49 10.36 none

รวมมูลค่ำสทุธิตำมบญัชี 40.89 37.16 21.61
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4.1.2  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์

	 ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของ	บริษัท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	ท่ีมีมูลค่ำ
ทำงบัญชีสุทธิในงบกำรเงินเท่ำกับ	4,543.88	ล้ำนบำทซึ่งจะมีรำยละเอียดดังนี้

ล�ำดับ ชื่อโครงกำร พื้นที(่ไร)่

มูลค่ำ
ตำมบญัชี

ณ  
วันที ่31 
ธันวำคม 

2560

มูลค่ำ
ตำมบญัชี

ณ  
วันที ่31 
ธันวำคม 

2561

รำคำประเมิน
วันที่

ประเมิน

ลักษณะ
กรรมสทิธิ์ ภำระผกูพัน(คณุต้อมดู

รำยกำรจดจ�ำนอง)

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

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

3 เดอะริชบิซโฮม	สุขุมวิท	105 13-2-88 188.61 239.67 410.90	ลบ./2 15	ต.ค.	56 เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถำบันกำรเงินได้รับ
วงเงินรวมจ�ำนวน	536	ลบ.

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

5 เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 19-2-59.6 184.78 177.43 120.80	ลบ./5 15	ต.ค.56 เจ้ำของ จดจ�ำนองเปน็หลักประกันกับ
สถำบันกำรเงินได้รบัวงเงิน
รวมจ�ำนวน		393.36	ลบ.	

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

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

8 1.	ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น 8-0-22 1,954.86 652.41 757.2	ลบ./11 24	พ.ย.	58 เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถำบันกำรเงิน	ได้รับ
วงเงินรวม	1,696	ลบ.

2.เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์ 0.65 331.53

9 ริชพำร์คเทอมินอล@หลักสี่ 3-0-19 366.48 483.77 - - เจ้ำของ	
บริษัท
ยอ่ย

จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถำบันกำรเงิน	ได้รับ
วงเงินรวม	588.5	ลบ.

10 ดิเอทคอลเลคชั่น 0-2-52 95.77 161.24 - - เจ้ำของ ไมม่ีภำระผูกพัน

11 เดอะริช	อเวนิว 1-66-7 226.96 196.61 - - เจ้ำของ จดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
กับสถำบันกำรเงิน	ได้รับ
วงเงินรวม	160	ลบ.

12 เดอะริช	เอกมัย - 5.42

รวมท้ังสิน้ 5,613.96 4,543.88

หมำยเหตุ	:

	/1	ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด	(Market	Approach)

/2	ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีมูลค่ำคงเหลือ	

/3	ประเมนิรำคำโดย	บจก.โกร	เอสทิเมชั่น	ซึ่งเปน็บรษัิทประเมินมลูค่ำทรพัย์สนิท่ีได้รบัควำมเหน็ชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์	โดย
ประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบข้อมูลตลำด	

/4	ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	ซ่ึงเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีต้นทุน	(Cost	Approach)

/5	ประเมินรำคำโดย	บจก.แลนด์มำร์ค	คอนซัลแทนส์	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีวิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด	(Market	Approach)

/6	บริษัทได้ท�ำกำรซื้อท่ีดินและได้โอนกรรมสิทธิ์	ณ	วันท่ี	29	พฤศจิกำยน	2556



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 63

/7	รำคำประเมินท่ีต�ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเนื่องจำก	ณ	วันท่ีประเมินรำคำทรัพย์สิน	ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดๆท้ังสิ้น	ซึ่ง	ณ	วันท่ี	31	มีนำคม	2557	
โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรเริ่มพัฒนำจึงเกิดกำรบันทึกบัญชีเข้ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี

/8	รำคำประเมินท่ีต�ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเน่ืองจำก	ณ	วันท่ีประเมินรำคำทรัพย์สิน	ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดๆท้ังสิ้น	รวมท้ังมีกำรบันทึกบัญชีค่ำถม
ท่ีดิน	และค่ำพัฒนำโครงกำรเข้ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี	

/9	รำคำประเมินท่ีต�ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเน่ืองจำก	ณ	วันท่ีประเมินรำคำทรัพย์สิน	ทรัพย์สินดังกล่ำวยังไม่มีกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดๆท้ังสิ้น	รวมท้ังมีกำรบันทึกบัญชีค่ำถม
ท่ีดิน	และค่ำพัฒนำโครงกำรเข้ำไปในมูลค่ำตำมบัญชี

/10	ประเมินรำคำโดย	บจก.เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	โดยประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีต้นทุน	(Cost	Approach)

/11	ประเมินรำคำโดย	บจก.ฟิวเจอร์	แอพไพรซัล		จ�ำกัด		ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก	ธนำคำรเกียรตินำคิน		จ�ำกัด		(มหำชน)	โดยประเมิน
มูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด	(Market	Approach)

4.1.3  เงินมัดจ�ำค่ำทีดิ่น
ณ	31	ธันวำคม	2561		=	188.88	ล้ำนบำท		ซึ่งอยูร่ะหว่ำงกำรศึกษำโครงกำร

4.2  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน	ของบริษัท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2559,	31	ธันวำคม	2560	และวันท่ี	31	
ธันวำคม	2561		มสีนิทรัพย์ไมม่ตัีวตนท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจในงบกำรเงินเท่ำกับ	1.42	ล้ำนบำท	,		0.71	
ล้ำนบำทและ	0.35		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้	

																 	 หนว่ย	:	ล้ำนบำท

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี

รำยกำร 31	ธันวำคม	2559 31	ธันวำคม	2560 31	ธันวำคม	2561

โปรแกรมบัญชี 1.42 0.71 0.35

4.3  สรุปสาระส�าคัญสัญญาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

4.3.1  สญัญำเช่ำและบรกิำรสิง่ปลกูสรำ้ง

	 บริษัทได้เช่ำพื้นท่ีส�ำนักงำนซึ่งใช้เป็นท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่จ�ำนวน	1	ฉบับ	โดยมีสรุป
รำยละเอียดของสัญญำเชำ่	ดังนี้

4.3.1.1 สญัญำเช่ำ
คู่สัญญำ	 :	 บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	(“ผู้ให้เช่ำ”)	ซึ่งเป็น

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท
	 :	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“ผู้เชำ่”)					
สถำนท่ีเชำ่	 :	 พื้นท่ีในอำคำรอรรถบูรณ์	บริเวณห้องเลขท่ี	701	ชั้น	7	ซึ่ง

ต้ังอยู่ท่ี	667/15	ถนนจรัลสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	
เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพฯ	มีพื้นท่ีใช้สอยรวมประมำณ		
541.67		ตำรำงเมตร
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ระยะเวลำ	 :	 3	ป	ีต้ังแต่วันท่ี	1	มนีำคม	2560	ถึงวันท่ี	29	กมุภำพันธ	์2563
อัตรำค่ำเชำ่	 :	 ค่ำเชำ่สถำนท่ี	จ�ำนวน	75,833.80	บำทต่อเดือน
เง่ือนไขกำรต่อสัญญำ	:	 หำกบริษัทมคีวำมประสงค์จะเชำ่สถำนท่ีเชำ่ต่อไปหลังจำก

ครบก�ำหนดเวลำกำรเช่ำ	บรษัิทจะต้องแจ้งควำมประสงค์
ให้ผูใ้หเ้ชำ่ทรำบเปน็ลำยลักษณอั์กษรเปน็เวลำอยำ่งนอ้ย	
120	วัน	และคู่สญัญำจะต้องเจรจำตกลงเก่ียวกับอัตรำค่ำ
เช่ำกันใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนครบก�ำหนดอำยุกำรเช่ำไม่
น้อยกว่ำ	30	วัน

4.3.1.2 สญัญำบรกิำร
คู่สัญญำ	 :	 บรษัิท	อรรถบูรณ์สนิทรัพย	์จ�ำกัด	(“ผูใ้หบ้ริกำร”)	ซึ่งเปน็

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท
	 :	 บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“ผู้รับบริกำร”)					
สถำนท่ีให้บริกำร	 :	 พื้นท่ีในอำคำรอรรถบูรณ์	บริเวณห้องเลขท่ี	701	ชั้น	7	ซึ่ง

ต้ังอยู่ท่ี	667/15	ถนนจรัลสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	
เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพฯ	มีพื้นท่ีใช้สอยรวมประมำณ		
541.67		ตำรำงเมตร

ระยะเวลำ	 :	 3	ป	ีต้ังแต่วันท่ี	1	มนีำคม	2560	ถึงวันท่ี	29	กมุภำพันธ	์2563
อัตรำค่ำบริกำร	 :	 ค่ำบรกิำรและเงินประกัน	จ�ำนวน	60,856.62	บำทต่อเดือน
เง่ือนไขกำรต่อสัญญำ	:	 สญัญำบรกิำรจะส้ินสดุลงเมื่อครบอำยุสญัญำเชำ่พ้ืนท่ีใน

อำคำรอรรถบูรณ์	โดยสัญญำบริกำรจะมีผลตลอดระยะ
เวลำท่ีสัญญำเชำ่มีผลใช้บังคับอยู่
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4.3.2  สญัญำก่อสรำ้ง  (จัดซื้ออัพเดตข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้ว)

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีสัญญำก่อสร้ำงท่ียังไมส่ิ้นสุดสัญญำ	ดังนี้

โครงกำร สญัญำ/คู่สญัญำ อำยุสญัญำ
ค่ำตอบแทน/ 

เง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน

เดอะริช@นำนำ

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.พรพระนคร	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	25	กุมภำพันธ์	2561	 
ถึงวันท่ี	24	เมษำยน	2563

ค่ำก่อสร้ำงรวม	
795,000,000.00	บำท

เดอะริช@นำนำ

สัญญำซื้อขำยลิฟต์โดยสำร	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ซื้อ”)	
บจก.	เอ็มพี	เม็ก		(“ผู้ขำย”)

วันท่ี	29	มีนำคม	2562	 
ถึงวันท่ี	29	กุมภำพันธ์	2563

รำคำซื้อขำยรวม 
70,965,000.00	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.ยูเวิร์ค	999	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	15	กรกฎำคม	2561	 
ถึงวันท่ี	15	ตุลำคม	2562

ค่ำก่อสร้ำงรวม	
393,900,000.00	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.นีโอ	727	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	15	กรกฎำคม	2561	 
ถึงวันท่ี	15	ตุลำคม	2562

ค่ำก่อสร้ำงรวม	 
74,000,000.00	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.นีโอ	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	 
(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	15	กรกฎำคม	2561	ถึง
วันท่ี	15	ตุลำคม	2562

ค่ำก่อสร้ำงรวม	 
29,100,000.00	บำท

เดอะริชอเวนิว

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.อิทธิพันธ์	คอนสตรัคชั่น	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	18	ตุลำคม	2561	 
ถึงวันท่ี	17	พฤษภำคม	2562

ค่ำก่อสร้ำงรวม	 
26,300,000.00	บำท

เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.ที.ที.เอส.	เอ็นจิเนียริ่ง	(2004)	 
(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	มิถุนำยน	2562	 
ถึงวันท่ี	15	กุมภำพันธ์	2564

ค่ำก่อสร้ำงรวม	
774,000,000.00	บำท

เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

สัญญำซื้อขำยลิฟต์โดยสำร	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ซื้อ”)	
บมจ.	โคเน	่	(“ผู้ขำย”)

วันท่ี	11	มิถุนำยน	2562 
ถึงวันท่ี	15	ธันวำคม	2563

รำคำซื้อขำยรวม	
17,200,000.00	บำท

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์

สัญญำว่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.พงศ์พัทธ์	ก่อสร้ำง	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	15	ธันวำคม	2562	 
ถึงวันท่ี	15	พฤษภำคม	2563

ค่ำก่อสร้ำงรวม	 
2,265,989.16	บำท

เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์

สัญญำซื้อขำยวัสดุก่อสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ซื้อ”)	
บมจ.นวมินทร์	ค้ำวัสดุก่อสร้ำง	(“ผู้ขำย”)

วันท่ี	15	ธันวำคม	2562	 
ถึงวันท่ี	15	พฤษภำคม	2563

รำคำซื้อขำยรวม	
6,986,578.96	บำท
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4.3.3  สญัญำจ้ำงบรหิำรงำนก่อสรำ้ง

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีสัญญำจ้ำงบริหำรงำนก่อสร้ำง	ดังนี้

โครงกำร คู่สญัญำ/ขอบเขตของงำน อำยุสญัญำ
ค่ำตอบแทน/ 

เง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน

เดอะริช@นำนำ

สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรงำนก่อสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.มิเนอร์วำ	แมเนจเม้นท์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	กันยำยน	2558	ถึงวัน
ท่ี	30	เมษำยน	2563

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
12,000,000	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรงำนก่อสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.มิเนอร์วำ	แมเนจเม้นท์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	23	สิงหำคม	2559	ถึง
วันท่ี	31	พฤศจิกำยน	2562

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
6,500,000.00	บำท

เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

สัญญำว่ำจ้ำงบริหำรงำนก่อสร้ำง	
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)	
บจก.พีเอ็มซี	อินเตอร์คอร์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	31	พฤษภำคม	2561	
ถึงวันท่ี	15	กุมภำพันธ์	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
9,630,000.00	บำท

4.3.4  สญัญำจ้ำงออกแบบ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	มีสัญญำออกแบบ	ดังนี้

โครงกำร สญัญำ/คู่สญัญำ อำยุสญัญำ
ค่ำตอบแทน/ 

เง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน

เดอะริช@นำนำ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	แปลน	สตูดิโอ	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	10	ตุลำคม	2558	ถึง	 
วันท่ี	30	เมษำยน	2563

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
7,290,000	บำท

เดอะริช@นำนำ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	บลู	แพลนเนต	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	17	สิงหำคม	2558	ถึง	
วันท่ี	30	เมษำยน	2563

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
500,000	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	แปลน	สตูดิโอ	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	26	กรกฎำคม	2559	ถึง
วันท่ี	31	พฤศจิกำยน	2562

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
6,741,000	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	แปลน	สตูดิโอ	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	16	มิถุนำยน	2559	ถึง
วันท่ี	31	พฤศจิกำยน	2562

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
2,354,000	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	พีพีแอล	เอ็นจิเนีร์ส	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	23	มีนำคม	2559	ถึง
วันท่ี	31	พฤศจิกำยน	2562

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,048,600	บำท
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โครงกำร สญัญำ/คู่สญัญำ อำยุสญัญำ
ค่ำตอบแทน/ 

เง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	บิวคอน	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	22	มีนำคม	2559	ถึง
วันท่ี	31	พฤศจิกำยน	2562

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,048,600	บำท

ริชพำร์ค	Terminal

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	พีสุด	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	29	พฤศจิกำยน	2560	
ถึง
วันท่ี	31	พฤศจิกำยน	2562

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
734,000	บำท

เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	อะตอม	ดีไซน์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	15	มกรำคม	2561	ถึง
วันท่ี	15	กุมภำพันธ์	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
8,560,000.00	บำท

เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	เบสิค	ดีไซน์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	กุมภำพันธ์	2561	ถึง
วันท่ี	15	กุมภำพันธ์	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,391,000.00	บำท

เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”)
บจก.	จีโอ	ดีไซน์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	กุมภำพันธ์	2561	ถึง 
วันท่ี	15	กุมภำพันธ์	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,200,000.00	บำท

เดอะริช	เอกมัย

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	อะตอม	ดีไซน์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	สิงหำคม	2561	ถึง 
วันท่ี	31	ธันวำคม	2563

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
7,704,000.00	บำท

เดอะริช	เอกมัย

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร	 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	เบสิค	ดีไซน์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	กันยำยน	2561	ถึง 
วันท่ี	31	ธันวำคม	2563

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,337,500.00	บำท

เดอะริช	เอกมัย

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	ดับเบิ้ลยู	อี	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	 
พำร์ทเนอร์ส(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	1	กันยำยน	2561	ถึง 
วันท่ี	31	ธันวำคม	2563

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
2,086,500.00	บำท

ริชพ้อยท์	@	บีทีเอส	
วุฒำกำศ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	แปลน	สตูดิโอ	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	4	เมษำยน	2562	ถึง
วันท่ี	31	ธันวำคม	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
5,800,000.00	บำท

ริชพ้อยท์	@	บีทีเอส	
วุฒำกำศ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร	 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	เน็กส์	ทู	เอ็นดี	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	21	กุมภำพันธ์	2562	ถึง
วันท่ี	31	ธันวำคม	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,487,500.00	บำท

ริชพ้อยท์	@	บีทีเอส	
วุฒำกำศ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	มิเนอร์วำ	เอ็นจิเนียริ่ง	ดีไซน์	 
(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	7	มีนำคม	2562	ถึง
วันท่ี	31	ธันวำคม	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,070,000.00	บำท
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โครงกำร สญัญำ/คู่สญัญำ อำยุสญัญำ
ค่ำตอบแทน/ 

เง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน

ริชพ้อยท์	@	บีทีเอส	
วุฒำกำศ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	เรียลสเปซเมคเกอร์	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	2	พฤษภำคม	2562	ถึง
วันท่ี	31	ธันวำคม	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
550,000.00	บำท

ริชพ้อยท์	@	บีทีเอส	
วุฒำกำศ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	พีสุด	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	10	มิถุนำยน	2562	ถึง
วันท่ี	31	ธันวำคม	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
1,234,000.00	บำท

ริชพ้อยท์	@	บีทีเอส	
วุฒำกำศ

สัญญำว่ำจ้ำงออกแบบโครงกำร 
บมจ.ริชี่	เพลซ	2002	(“ผู้ว่ำจ้ำง”) 
บจก.	แปลน	สตูดิโอ	(“ผู้รับจ้ำง”)

วันท่ี	12	สิงหำคม	2562	ถึง
วันท่ี	31	ธันวำคม	2564

ค่ำตอบแทนแบบเหมำ
รวมคิดเป็นเงินท้ังสิ้น	
2,070,000.00	บำท



5 ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
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	 บริษัทมขีอ้พิพำททำงกฎหมำย	ซึ่งเปน็คดีหรอืข้อพพิำทท่ียังไมส่ิน้สดุ	ท่ีมจี�ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ	
5	ของสว่นของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	มีจ�ำนวน	1	คดี	สรุปได้ดังนี้

1. คดีหมายเลขด�าท่ี พ.680/2559 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

	 บรษัิท	ริช่ีเพลซ	2002	จ�ำกัด(มหำชน)	เปน็โจทก์ยื่นฟ้อง	บรษัิท	วรลักษณ์	พรอ๊พเพอรต้ี์	
จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 คดีน้ีเม่ือวันท่ี	31	มีนำคม	2559	ในข้อหำหรือฐำนควำมผิด	ผิดสัญญำจะซื้อจะขำย	
เรียกค่ำเสียหำย	เป็นทุนทรัพย์		303,968,842	บำท		ปัจจุบันศำลชั้นต้นพิพำกษำให้จ�ำเลย
คืนเงินมัดจ�ำ	145,000,000	บำท	พร้อมด้วยดอกเบ้ียอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจำกวันท่ี	6	
ตลุำคม	2558	เปน็ต้นไปจนกว่ำจะช�ำระใหโ้จทก์เสร็จสิน้	สว่นฟอ้งแยง้ของจ�ำเลยใหย้กค่ำฤชำ
ธรรมเนียมให้เป็นพับ

	 จ�ำเลยได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมยื่นค�ำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี	เมื่อวันท่ี	28	พฤศจิกำยน	
2561	และโจทก์ได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์และค�ำร้องขอคัดค้ำนกำรขอทุเลำบังคับคดีในวันท่ี	8	
กุมภำพันธ์	2562	ขณะนี้รอค�ำสั่งและค�ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์	วันท่ี	5	มีนำคม	2563	



6 ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญ
ของบริษัท  
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6.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญของบริษัท 

ชื่อบรษัิททีอ่อกหลักทรพัย ์ : บรษัิท รชิี ่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน)
   RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ	่ :	 667/15	อำคำรอรรถบูรณ์	ชั้น	7	ถนนจรัญสนิทวงศ์		 
	 	 	 แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร		
	 	 	 10700
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107556000655
โทรศัพท์	 :	 1343	หรือ	0-2886-1816-7
โทรสำร	 	 :	 0-2886-1060
Website		 :	 www.richy.co.th

หุ้นสำมัญ	 :	 1,578,815,237		หุ้น	รำคำพำร์	หุ้นละ	1	บำท		
ทุนจดทะเบียน	 :	 1,578,815,237		บำท
ทุนท่ีช�ำระแล้ว	 :	 1,194,226,017	บำท		
เลขำนุกำรบริษัท	 :	 นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร
โทรศัพท์	 :	 1343	หรือ	0-2886-1816-7
โทรสำร	 	 :	 0-2886-1060
อีเมลล์	 	 :	 saranthorn.s@richy.co.th	
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6.2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1. นักลงทุนสัมพันธ์

บรษัิท รชิี ่เพลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน)
667/15	อำคำรอรรถบูรณ์	ชั้น	7	ถ.จรัญสนิทวงศ์	แขวงอรุณอมรินทร์	
เขตบำงกอกน้อย	กรุงเทพมหำนคร	10700	
โทรศัพท์	1343	หรือ	0-2886-1816-7	ต่อ	444	โทรสำร	0-2886-1060	
website	:	www.richy.co.th	

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บรษัิท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ำกัด
93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวง	ดินแดง	เขต	ดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400
โทรศัพท์	0-2009-9000,	0-2009-9999	โทรสำร	0-2009-9991	
website:	www.set.or.th/tsd.	
E-Mail:	SETContactCenter@set.or.th

3. ผู้สอบบัญชี

นำงสำววันนิสำ งำมบวัทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	6838
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	
เลขท่ี	178	อำคำรธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย์	(ประชำชื่น20)	
ถนนประชำชื่น	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	หรือ

นำยพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน		4752
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	
เลขท่ี	178	อำคำรธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย์	(ประชำชื่น20)	
ถนนประชำชื่น	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	หรือ

นำงสำวธัญพร ต้ังธโนปจัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	9169
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	
เลขท่ี	178	อำคำรธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย์	(ประชำชื่น20)	
ถนนประชำชื่น	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	หรือ
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นำยธนะวุฒ ิพิบูลยส์วัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน		6699
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	
เลขท่ี	178	อำคำรธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย์	(ประชำชื่น20)	
ถนนประชำชื่น	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	และ

นำงสำวอรสิำ ชุมวิสตูร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน		9393
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด	
เลขท่ี	178	อำคำรธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย์	(ประชำชื่น20)	
ถนนประชำชื่น	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800



7 ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น   
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7.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�าระแล้ว

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562		บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น	1,578,815,237	บำท	แบง่เป็นหุ้น
สำมัญ	1,578,815,237	หุ้น	

	 มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ	1.00	บำท	โดยเปน็ทุนจดทะเบยีนช�ำระแล้วจ�ำนวน	1,194,226,017	ล้ำนบำท	
แบง่เป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	1,194,226,017	หุ้น	มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ	1	บำท

7.2 ผู้ถือหุ้น

	 รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รำยแรกของบริษัท	ณ	วันปิดทะเบียนล่ำสุด	วันท่ี	27	ธันวำคม	2562

ล�ำดับ ชื่อบุคคล/นิติบุคคล จ�ำนวนหุน้ รอ้ยละของจ�ำนวนหุน้ท้ังหมด

1 ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ 430,578,489 36.06

2 นำยชัยสิทธิ์		วิริยะเมตตำกุล 115,315,900 9.66

3 บริษัทอรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด 69,689,992 5.84

4 นำงสำวสุณี		สถตินันท์ 63,363,085 5.31

5 นำงสุภำพร		จันทร์เสรีวิทยำ 57,100,000 4.78

6 นำงสำวพิชญำ	ตันโสด 33,599,568 2.81

7 นำงสำววรัญญำ		ปิ่ นส�ำอำงค์ 33,141,368 2.78

8 นำยสมศักด์ิ		อรรถบูรณ์วงศ์ 32,523,137 2.72

9 นำงวรภำ		มนต์อำรักษ์ 22,870,203 1.92

10 สมเกียรต์ิ	ไกรเกรียงศรี 13,370,000 1.12

รวม	 871,551,742	 72.98

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุน้กู้ระยะยำว

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยำวท่ียังไมถึ่งก�ำหนดไถ่ถอนมูลค่ำค้ำง
รวม		1,479.70			ล้ำนบำท		รำยละเอียด	ดังนี้
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1. หุน้กู้ของ บมจ. รชิี ่เพลซ 2002 ครัง้ที ่3/2558  ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

ชื่อหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริชี่	เพลซ	2002	ครั้งท่ี	3/2558		ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563

วันท่ีออกหุ้นกู้	: วันท่ี	27	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2558

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ		ประเภทไมด้่อยสิทธิ	ไมม่ีหลักประกัน	
และไมม่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขำย: ไมเ่กิน	100,000,000	บำท

อำยุ: 5	ปี

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 5.50%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันท่ี	26	กุมภำพันธ์		วันท่ี		26	พฤษภำคม		วันท่ี	26	สิงหำคม		
และวันท่ี	26	พฤศจิกำยน	ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้	

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

2. หุน้กู้ของ บมจ. รชิี ่เพลซ 2002 ครัง้ที ่1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ชื่อหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริชี่	เพลซ	2002	ครั้งท่ี	1/2562		ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2564

วันท่ีออกหุ้นกู้	: วันท่ี	27	กุมภำพันธ์	พ.ศ.2562

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ		ประเภทไมด้่อยสิทธิ	ไมม่ีหลักประกัน	
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�ำนวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขำย: ไมเ่กิน	400,000,000	บำท

อำยุ: 2	ปี	3	เดือน

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 6.50%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันท่ี	27	กุมภำพันธ์		วันท่ี		27	พฤษภำคม		วันท่ี	27	สิงหำคม		
และวันท่ี	27	พฤศจิกำยน	ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันท่ี	27	พฤษภำคม		พ.ศ.	2564
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3. หุน้กู้ของ บมจ. รชิี ่เพลซ 2002 ครัง้ที ่2/2563 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ชื่อหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของ	บมจ.	ริช่ี	เพลซ	2002	คร้ังท่ี	2/2563	ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2565

วันท่ีออกหุ้นกู้	: วันท่ี	18	มิถุนำยน	พ.ศ.2562

ประเภทหุ้นกู้	: หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ		ประเภทไมด้่อยสทิธ	ิมีหลักประกัน	และ
มผีูแ้ทนผูถื้อหุน้กู	้ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธิในกำรไถ่ถอนหรอืช�ำระคืน
เงินต้นหุน้กู	้(ท้ังจ�ำนวนหรือบำงสว่น)(และไมใ่นครำวเดียวหรอื
หลำยคร้ัง)ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในวันใดๆ	ภำย
หลังจำกท่ีหุน้กู้ครบก�ำหนด	3	เดือน	วันนับจำกวันท่ีออกหุน้กู้	
(กล่ำวคือ	ต้ังแต่วันท่ี	18	กันยำยน	2562	เป็นต้นไป)	ท้ังน้ี	ตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดสทิธิ์

จ�ำนวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขำย: ไมเ่กิน	979,700,000	บำท

อำยุ: 2	ปี	9	เดือน

อัตรำดอกเบี้ยหุ้นกู้: 6.10%	ต่อปี		(อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี)

กำรช�ำระดอกเบี้ย: วันท่ี	18	มีนำคม	วันท่ี		18	มิถุนำยน		วันท่ี	18	กันยำยน		และ
วันท่ี	18	ธันวำคม	ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้

วันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันท่ี	18	มีนำคม	พ.ศ.	2565

7.3.2 หุน้กู้ระยะสั้น
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทไมม่ีหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้ำง

7.3.3 ต๋ัวแลกเงิน
	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีหลักทรัพย์ท่ีเป็นตรำสำรหนี้	ประเภทต๋ัวแลกเงิน
ระยะสั้น	คงเหลือดังนี้	

มูลค่ำคงเหลือตำมหน้ำต๋ัว	 30	ล้ำนบำท2/		

อัตรำดอกเบี้ย ขึ้นอยูกั่บสภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยต๋ัวแลก
เงินระยะสั้นในแต่ละครั้ง

อำยุของต๋ัวแลกเงิน ไมเ่กิน	270	วัน	นับจำกวันท่ีออกต๋ัวแลกเงิน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

กำรเสนอขำย เสนอขำยแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพำะเจำะจง	และในวงจ�ำกัด	
ออกต๋ัวแลกเงินไมเ่กิน	10	ฉบับ	หรือเสนอขำยแก่ผู้ลงทุน
สถำบัน	และ/หรือ	ผู้ลงทุนรำยใหญ่

เง่ือนไข หำกมีกำรไถ่ถอนต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน	อันมีผลใหต้้นเงินคง
ค้ำงลดลง	ใหบ้ริษัทสำมำรถออกต๋ัวแลกเงินระยะส้ันเพิม่เติม
ได้อีกภำยในวงเงินท่ีได้รับจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท	
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

	 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไมต่�ำกว่ำร้อยละ	40.00	ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	และหลังหักเงินส�ำรองต่ำงๆ	ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำย
และบรษัิทได้ก�ำหนดไว้	และกำรจ่ำยเงินปนัผลนั้นไมม่ผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนตำมปกติของบรษัิท
อยำ่งมีนัยส�ำคัญ	ท้ังนี้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้	ขึ้นอยูกั่บผลกำรด�ำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินของบรษัิท	สภำพคล่องของบรษัิท	แผนกำรขยำยธุรกิจ	ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะ
สมอ่ืนใดในอนำคตและปัจจัยอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท	
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร	และกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น



8 โครงสร้าง
การจัดการ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562  มจี�ำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง

1.	น.ส.สุณี สถตินันท์ ประธำนกรรมกำร

2.	ดร.	อำภำ อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร

3.	พลโทหญิงส�ำอำงค์ ทองปำน กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4.	นำยสมชัย เพียรสถำพร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

5.	รศ.	สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

6.	นำยสมศักด์ิ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำร

7.	ดร.	กำรุญ จันทรำงศุ กรรมกำร

8.	นำงนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมกำร

9.	พ.ต.อ.	สุวิทย์ ตันโสด กรรมกำร

10.	นำยวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์	 กรรมกำร

11.นำงภวัญญำ															 กฤตชำติ กรรมกำรอิสระ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

	 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท	คือ	ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์,	คุณสุณี	สถตินันท์	
และคุณสมศักด์ิ	อรรถบูรณ์วงศ์	สองในสำมลงลำยมือชื่อรว่มกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท
1)		 คณะกรรมกำรบรษัิท	มอี�ำนำจหนำ้ท่ีบรหิำรบรษัิทให้เปน็ไปตำมกฎหมำย	วัตถปุระสงค์ข้อ

บงัคับของบรษัิท	ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ด้วยควำมซื่อสตัยส์จุริต	และระมดัระวัง
รักษำผลประโยชน์ของบริษัท

2)		 คณะกรรมกำรบรษัิท	มอี�ำนำจหนำ้ท่ีก�ำหนดเปำ้หมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนงำนและงบ
ประมำณของบริษัท	ควบคุมก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรหรือของบุคคล
ใดๆ	ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินงำนดังกล่ำว	เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดๆ	นั้นได้
ปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนด

3)	 คณะกรรมกำรบรษัิท	มอี�ำนำจหนำ้ท่ีตรวจสอบ	และพิจำรณำอนุมติันโยบำยแนวทำงและ
แผนกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบัโครงกำรลงทนุขนำดใหญข่องบริษัท	ตำมท่ีได้รบัเสนอจำกคณะ
อนุกรรมกำร	และ/หรือฝ่ำยบริหำร



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 82

4)		 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำท่ีแต่งต้ัง	มอบหมำยหรือแนะน�ำให้อนุกรรมกำรหรือ
คณะท�ำงำนเพื่อพจิำรณำหรือปฏิบัติในเรื่องหนึง่เร่ืองใดท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร

5)		 คณะกรรมกำรบริษัท	มีอ�ำนำจหน้ำท่ีติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำร
ด�ำเนินงำนและงบประมำณกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจหน้ำท่ีก�ำกับให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	และกำรตรวจ
สอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ	โดยจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ติดตำมและด�ำเนินกำรร่วม
และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมกำรบรษัิทมอี�ำนำจอนมุติัเรื่องต่ำงๆ	ของบรษัิทตำมท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำย	ขอ้บงัคับ	
และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งรวมถึงกำรอนุมัติเรื่องต่ำงๆ	ของบริษัท	ดังต่อไปนี้

1)		 กำรก�ำหนดพันธกิจ	และทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัท
2)		 โครงสร้ำงองค์กร	
3)		 แผนธุรกิจและงบประมำณประจ�ำปี
4)		 กำรติดตำมและประเมินกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีและรำยไตรมำส
5)		 งบประมำณในกำรจัดซื้อท่ีดิน
6)		 งบประมำณกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ
7)		 พิจำรณำและอนุมัติเร่ืองใดๆ	ท่ีจ�ำเป็น	และเก่ียวเน่ืองกับบริษัท	หรือท่ีเห็นว่ำเหมำะสม

และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

	 ท้ังนี้เรื่องดังต่อไปนี้	คณะกรรมกำรบริษัท	จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นได้แก่

ก)		 เรื่องใดๆ	ท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	และ
ข)	 เรื่องใดๆ	ท่ีกรรมกำรมสีว่นได้เสยี	และอยูใ่นขำ่ยท่ีกฎหมำยหรอืประกำศของส�ำนกังำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์	หรอืตลำดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยระบุ
ให้ต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

	 กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อด�ำเนินกำรให้เรื่องดังต่อไปน้ี	คณะกรรมกำรจะ
กระท�ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ค)		 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทท้ังหมด	หรือบำงสว่นท่ีส�ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน
ง)		 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเป็นของบริษัท
จ)		 กำรท�ำ	แก้ไข	หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ี

ส�ำคัญ	กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จัดกำรธุรกิจของบรษัิท	หรอืกำรรวมกิจกำรกับบุคคล
อ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบง่ก�ำไรขำดทุนกัน
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ฉ)		 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
ช)		 กำรเพิ่มทุน	กำรลดทุน	หรือกำรออกหุ้นกู้ของบริษัท
ซ)		 กำรควบกิจกำร	หรือเลิกบริษัท
ฌ)		 กำรอ่ืนใดท่ีก�ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญติัของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์

และ/หรือประกำศของตลำดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยท่ีต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น

	 ท้ังนี้	เรื่องใดท่ีกรรมกำรมีสว่นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท		กรรมกำร
ซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรยงัมขีอบเขตหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลใหบ้รษัิทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรพัย์	และตลำดหลักทรัพย์	ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย	์อำทิ	กำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกันกำร
ได้มำหรือจ�ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	หรือตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย	์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีผู้บริหำรจ�ำนวน	8	ท่ำน	ประกอบด้วย

ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง

1.	ดร.	อำภำ												 อรรถบูรณ์วงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร	/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

	2.	นำงสำวสุณี															 สถตินันท์ กรรมกำรบริหำร

	3.	นำยสมศักด์ิ								 อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำรบริหำร

4.	นำงศรัณย์ธร							 ศรีสุนทร รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำร

5.	นำงสำวพิชญำ													 ตันโสด ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยพัฒนำธุรกิจ

6.	นำงสำวสุทธิพร											 	หินฤทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยกำรเงินและบัญชี

7.	นำงสำวประทีป										 นวนสวำท รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำยสนับสนุนองค์กร

ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรหิำร

	 ประธำนกรรมกำรบรหิำรมหีนำ้ท่ีบรหิำรและควบคมุบรษัิทใหเ้ปน็ไปตำมวัตถปุระสงค์
เบื้องต้นของบริษัทโดยประธำนกรรมกำรบริหำรจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีและรับผิดชอบต่อกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทท้ังด้วยตนเอง	หรือมอบหมำยให้ผู้บริหำรอ่ืนในระดับถัดไปเป็นผู้ด�ำเนิน
กำรแทน	หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริหำรมีดังต่อไปนี้	
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1)	 ควบคุมดูแล	และให้ค�ำแนะน�ำต่ำงๆ	ในกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัทใน
แต่ละวัน

2)	 เข้ำด�ำเนินกำรหรือปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนกำรด�ำเนินงำน	และงบ
ประมำณตำมท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท

3)	 เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินธุรกิจใดๆ	เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์	นโยบำย	ระเบียบ	
ขอ้ตกลง	ค�ำส่ัง	ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษัท

4)	 มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง	ระเบียบ	ประกำศ	บันทึก	เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย	
และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร

5)	 ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละวันเพ่ือเตรียมตัว	และป้องกัน
ควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นท้ังปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน

6)	 มอี�ำนำจในกำรใหค้วำมเหน็ชอบนติิกรรมท่ีเก่ียวกับกำรด�ำเนนิธุรกรรมปกติของบรษัิท	เชน่	
กำรซื้อขำย	กำรจัดหำมำซึ่งวัตถดิุบเพื่อกำรผลิต	ค่ำใชจ่้ำยในกำรด�ำเนนิธุรกรรมปกติ	กำร
ลงทนุ	กำรจัดหำมำหรอืกำรจ�ำหนำ่ยไปซึง่เครื่องมอื	ทรพัยส์นิ	และบรกิำร	เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัท	ตำมรำยละเอียดของอ�ำนำจอนุมัติในกำรบริหำรงำนท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท	รวมถึงกำรมอบอ�ำนำจช่วงในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น	เพื่อก่อให้
เกิดควำมคล่องตัวในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

7)	 มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องจ�ำเปน็	และเปน็กำรด�ำเนนิธุรกรรมทำงกำรค้ำปกติ	เพื่อผลประโยชนข์องบริษัท

8)	 มอี�ำนำจอนมุติัเก่ียวกับกำรลงทนุในทรพัย์สนิถำวร	กำรใหกู้ย้มืหรอืลงทุนอ่ืนๆ	เชน่	ตรำสำร
ทุน	ตรำสำรหนี้	เป็นต้นในวงเงินไมเ่กิน	1	ล้ำนบำท

9)	 มีอ�ำนำจอนุมัติกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน	ในวงเงินไมเ่กิน	100	ล้ำนบำท
10)	มอี�ำนำจอนมัุติเบกิค่ำใชจ่้ำยในกำรด�ำเนนิงำน	และจ�ำหนำ่ยสนิทรพัยถ์ำวรต่อรำยกำร	ใน

วงเงินไมเ่กิน	10	ล้ำนบำท
11)	มอี�ำนำจอนมุติักำรก่อภำระผกูพนั	กำรอำวัล	กำรค�ำประกัน	ในวงเงินไมเ่กิน	100	ล้ำนบำท
12)	ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนใด	ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว

	 อ�ำนำจในกำรกระท�ำนิติกรรมใดๆ	ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับบริษัท	ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยและประกำศ
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	หรือของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ไม่ถือว่ำอยู่ภำยใต้ขอบข่ำยอ�ำนำจของประธำนกรรมกำรบริหำรในกำรพิจำรณำและสิทธิออกเสียงใน
นิติกรรมดังกล่ำวไม่ว่ำโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนกระท�ำในนำมของตนเอง	
ในกรณีดังกล่ำว	นิติกรรมนั้นจะต้องน�ำเสนอเพื่อให้ได้ควำมเห็นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพ่ือน�ำเสนอไปยังคณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท	และตำมกฎหมำยต่อไป
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คุณสมบัติของผู้บริหาร

	 ผู้บริหำรขอรับรองว่ำ	เป็นผู้มีจริยธรรม	มีควำมสำมำรถ	มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ	มีกำรบริหำร
งำนด้วยควำมซ่ือสตัยส์จุริตและระมดัระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท	มคีวำมต้ังใจท่ีจะด�ำเนินธุรกิจอยำ่ง
ต่อเนื่อง	มีควำมเขำ้ใจและรบัผดิชอบต่อสำธำรณชนและเปน็บุคคลท่ีไมม่ลัีกษณะต้องหำ้มตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย	์ท่ี	กจ.	8/2553		เรื่อง	กำรก�ำหนดลักษณะขำดควำม
นำ่ไว้วำงใจของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท	ลงวันท่ี	23	เมษำยน	2553

โครงสร้างการจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมกำรบรษัิท	ตระหนกัถึงกำรสง่เสริมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี	และปฏิบัติตำมพระรำช
บัญญติัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์	(ฉบบัท่ี	4	)		ตำมมำตรำ	89/15		ท่ีก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
ต้องจัดใหมี้เลขำนกุำรบรษัิทเพื่อรบัผดิชอบกำรจัดท�ำและเก็บรกัษำเอกสำร	กำรเก็บรกัษำรำยงำนกำรมี
สว่นได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร		และกำรด�ำเนนิกำรอ่ืนๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทนุประกำศก�ำหนด		รวมท้ังท�ำหนำ้ท่ีประสำนงำน		ดแูลจัดกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทและกำร
ประชุมผูถื้อหุน้	ชว่ยให้กรรมกำรและบรษัิทฯ	ปฏิบติัตำมกฎหมำย	ระเบยีบข้อบงัคับต่ำงๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งต้ัง	นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร		ด�ำรงต�ำแหนง่เป็นเลขำนุกำรบริษัท	
ต้ังแต่วันท่ี	15	พฤษภำคม	2556	และได้รับกำรอบรบหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท	Company	Secretary	
Program	(CSP)	กับสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ในวันท่ี		10-11	มิถุนำยน	2557	
รุน่ท่ี	57/2014
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

	 บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรผู้บริหำร	โดยมีคณะ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ท�ำกำรพิจำรณำกล่ันกรองค่ำตอบแทนกรรมกำร	และเปรียบ
เทียบอ้ำงอิงจำกธุรกิจประเภทเดียวกัน	ในจ�ำนวน	10,000,000	บำท	ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย	ดังนี้

ต�ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม/ครัง้(บำท)

ประธำนกรรมกำรบริษัท 25,000

กรรมกำรบริษัท 15,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000

ต�ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม/ครัง้(บำท)

ประธำนกรรมกำรบริหำร 15,000

กรรมกำรบริหำร 10,000

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	1/ 15,000

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	1/ 10,000

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	1/ 15,000

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	1/ 10,000

หมำยเหตุ							1/		จัดต้ังขึ้นจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี	4/2556	ณ	วันท่ี	14	สิงหำคม	2556
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8.3.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน

รำยชื่อกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 
ณ  31 ธันวำคม  2562 

กรรมกำรบรษัิท 
(ประชุม 4 ครัง้)

กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

(ประชุม 4 ครัง้)

***กรรมกำร
บรหิำร 

(ประชุม  ครัง้)

กรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำค่ำ

ตอบแทน 
(ประชุม 1 ครัง้)

กรรมกำร
บรหิำรควำม

เสีย่ง  
(ประชุม 1 ครัง้)

รวมค่ำ
ตอบแทน

(บำท)

1.นำยพระนำย		สุวรรณรัฐ	** 25,000	(1/4	) - - - - 25,000

2.	น.ส.สุณี		สถตินันท์ 70,000	(4/4) - ***(4/4) - - 70,000

3.	ดร.	อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์	 60,000	(4/4) - ***(4/4) - - 60,000

4.	นำยสมศักด์ิ		อรรถบูรณ์วงศ์ 45,000	(3/4) - ***(4/4) 10,000	(1/1) - 55,000

5.	นำงนงลักษณ์		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�ำอำงค์	ทองปำน 60,000	(4/4) 60,000	(4/4) - 15,000	(1/1) - 135,000

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

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

10.	ดร.	กำรุญ		จันทรำงศุ 60,000	(4/4) - - - 15,000	(1/1) 75,000

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

12.นำงภวัญญำ	กฤตชำติ 30,000	(2/4) - - - - 30,000

รวม 650,000 140,000 - 35,000 35,000 860,000

หมำยเหตุ		 ***	ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร	เมื่อวันท่ี	20	กมุภำพนัธ์	2558	มมีติเปน็เอกฉันท์ไมร่บัค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรบรหิำรท้ังคณะ	เน่ืองจำกได้รบั	ค่ำตอบแทนจำกกำรบรหิำรงำน 
	 เป็นรำยเดือนแล้ว

**	นำยพระนำย	สุวรรณรัฐ	(ครบก�ำหนดตำมวำระ)	
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ส�ำหรบั ปี 2562 บรษัิทก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ย ดังนี้
1.	ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย		  
	 	 	 	 	 	 	 	 จ�ำนวน	 860,000		 บำท
2.	ค่ำบ�ำเหน็จกรรมกำร	จ�ำนวน	11	ท่ำน	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 จ�ำนวน	 9,140,000	 บำท

	 					 	 	 	 	 	 	 รวมท้ังสิ้น		 10,000,000	 บำท

ผู้บริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)

	 บริษัทมีนโยบำยใหผ้ลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงำนโดยมกีำรวัดผลกำรด�ำเนนิงำนของผู้บรหิำร
ทกุปใีนรูปของดัชนวัีดผล	(Key	Performance	Index	:	KPI)	โดยจะเปรยีบเทียบกับ	KPI	ท่ีก�ำหนดไว้เปน็
เป้ำหมำยในสัญญำจ้ำงและ/หรือแผนกำรด�ำเนินงำนท่ีเสนอต่อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ/หรือคณะ
กรรมกำรบริษัท	ซึ่งจะเช่ือมโยงกับมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนและผู้บริหำรเป็นสัดส่วน
ผันแปรตำมรำยได้ในแต่ละงวด	

	 ส�ำหรับ	ปี	2562		บริษัทฯ	ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย	เงินเดือนและโบนัส	ให้กับผู้บริหำร	
จ�ำนวน	6	ท่ำน	รวมเป็นเงินท้ังสิ้น	19,668,217.37	บำท

8.3.2 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ

-	ไมม่ี	–

8.4 บุคลากร

	 จ�ำนวนพนักงำนท้ังหมดของบริษัท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562			มีจ�ำนวนท้ังสิ้น	114		คน	
ประกอบด้วยพนักงำนตำมสำยงำนดังนี้

สำยงำน จ�ำนวนพนักงำน(คน)

1.สำยปฏิบัติกำร 63

2.สำยพัฒนำธุรกิจ 9

3.สำยกำรเงินและบัญชี 11

4.สำยสนับสนุนองค์กร 31

รวม 114

ท้ังนี้ในระยะเวลำ	3	ปีท่ีผำ่นมำ	บริษัทไมม่ีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนใดๆ	
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ค่าตอบแทนพนักงาน

	 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษัท	(ไมร่วมผู้บริหำร)	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ได้แก่	
ค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน	ค่ำแรง	ค่ำล่วงเวลำ	โบนัส	และสวัสดิกำรอ่ืนๆ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

ค่ำตอบแทนพนักงำน ปี  2561 ปี 2562

เงินเดือน	 35,618,005.68 39,007,718.00

โบนัสและผลตอบแทนอ่ืนๆ 4,225,550.67 8,890,234.33

รวม 39,843,557 47,897,952.33

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	 บรษัิทให้ควำมส�ำคัญเป็นอยำ่งยิง่ในเรื่องของกำรพฒันำควำมรูแ้ละควำมสำมำรถของกรรมกำร	
ผู้บริหำร	ตลอดจนพนักงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	คุณภำพของกำรให้บริกำร	โดยได้จัด
ให้มีกำรฝึกอบรม	กำรสัมมนำ	หลักสูตรต่ำงๆ	ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสถำบันอ่ืนๆ	เพ่ือเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนและสำมำรถน�ำ
ควำมรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในกำรท�ำงำน	รวมท้ังมีนโยบำยในกำรให้ผลตอบแทนในอัตรำท่ีเหมำะสมเพ่ือ
จูงใจให้ท�ำงำนกับบริษัทในระยะยำว	และนอกจำกนี้	บริษัทได้จัดกิจกรรมเพ่ือสำนสัมพันธ์กรรมกำร	
ผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในองค์กรอยำ่งสม�ำเสมอ	เช่น	กำรมอบของ
ขวัญวันเกิดให้พนักงำนท่ีเกิดภำยในเดือนนั้นๆ,	กำรจัดกิจกรรม	CSR,	กำรจัดกิจกรรมงำนเล้ียงปีใหม่
และแจกของขวัญปีใหม	่เป็นต้น



9 การก�ากับ
ดูแลกิจการ 
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9.1  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติท่ีดี	(Code	of	Best	Practice)	เพื่อเสริม
สรำ้งควำมโปรง่ใส	และเปน็ประโยชนต่์อกำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษัท	อันจะท�ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ในกลุม่
ผูถื้อหุน้	ผูล้งทนุ	และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝำ่ย	คณะกรรมกำรบรษัิทจึงได้มีกำรก�ำหนดหลักกำรกำรก�ำกับดแูล
กิจกำร	(Corporate	Governance	Policy)	อ้ำงอิงจำกหลักกำรกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบรษัิทจด
ทะเบยีน	ตำมแนวทำงท่ีตลำดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�ำหนด	ซึง่ครอบคลมุโครงสรำ้งกำรก�ำกับดแูล	
แนวปฏิบติัในกำรก�ำกับดแูลกิจกำร	โครงสร้ำงกำรปฏิบติังำน	และนโยบำยกำรปฏิบติังำน	เพื่อใหบ้รษัิท
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอยำ่งเครง่ครัด	

	 บริษัทได้จัดท�ำแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	(Corporate	Governance	Code	of	Con-
duct)	เพื่อเปน็แนวทำงใหแ้ก่คณะกรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำนในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยกฎระเบียบ
และขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง	เพ่ือใหม่ั้นใจว่ำบรษัิทได้ด�ำเนนิธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบสูงสดุ	มคีวำมโปรง่ใส		
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน	รวมท้ังเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต	มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีบริษัทยึดเป็นหลักในกำร
ด�ำเนินธุรกิจมำอยำ่งต่อเนื่อง	แบง่เป็น	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำ
เทียม	กำรค�ำนงึถึงบทบำทของผูม้สีว่นได้เสยี	กำรเปดิเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส	และควำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำร	(รำยละเอียดของแนวปฏิบติัในกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษัิทสำมำรถดไูด้จำกเว๊บ
ไซต์ของบริษัท	(www.richy.co.th)	นอกจำกนี้บริษัทยังจัดให้มีระเบียบปฏิบัติและคู่มือกำรปฏิบัติงำน	
เพื่อให้คณะผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนถือปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ	

	 เพื่อใหม่ั้นใจว่ำพนกังำนทกุคนมคีวำมรู้	ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกฎระเบยีบ	ขอ้บงัคับ	รวมท้ังจรรยำ
บรรณธุรกิจ	และสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อยำ่งถูกต้องเหมำะสม	บริษัทได้มอบหมำยให้แผนกบุคคลจัด
อบรมเพื่อทบทวนกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมท้ังจรรยำบรรณธุรกิจให้แก่พนักงำนทุกคน	พร้อมท้ังจัดให้
ท�ำแบบทดสอบหลังกำรอบรม	เพื่อประเมนิถึงควำมเขำ้ใจของพนกังำน	หำกพนกังำนท่ีท�ำแบบทดสอบ
ไมถึ่งเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	ให้พนักงำนศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจนกว่ำจะผำ่นกำรประเมิน

	 ท้ังน้ีผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน	จะต้องคอยดูแลกำรปฏิบัติของพนักงำนให้อยู่ในกรอบของ
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

โดยหลักการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด มีดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บรษัิทได้ใหค้วำมส�ำคัญต่อสทิธิของผู้ถือหุน้	โดยไมก่ระท�ำกำรใดๆ	อันเปน็กำรละเมดิสทิธขิองผู้
ถือหุน้ในกำรตัดสนิใจเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีส�ำคัญของบรษัิท	และกำรได้รบัขอ้มูลของบรษัิท	อยำ่ง
ถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลำ	และเท่ำเทียมกัน	เพื่อประกอบกำรตัดสนิใจในทกุๆ	เรื่อง		ดังนั้นคณะ
กรรมกำรบริษัทจึงมีนโยบำยดังนี้
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1.1	 ให้บริษัท	จัดสง่หนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ	ให้
เพียงพอ	ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล	ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไมน่้อยกว่ำ	21	วัน	ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำรว่มประชุมด้วยตนเองได้	บริษัท	เปิด
โอกำสใหผู้้ถือหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระหรอืบุคคลใดๆ	เขำ้รว่มประชุมแทน
ตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัท	ท่ีได้จัดสง่ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2	 มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท	จะใช้และจัดเตรียมสถำนท่ีท่ีเดินทำงสะดวก	โดยจะแนบแผนท่ีจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลำท่ีเหมำะสม	และจัดสรรเวลำในกำร
ประชุมอยำ่งเพียงพอ

1.3	 ก่อนเริม่กำรประชุมผูถื้อหุน้	บริษัท	จะแถลงใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทรำบถึงวิธีกำรใชส้ทิธิลงคะแนน	
และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นรวมท้ังกำรต้ังค�ำถำมใดๆ	ต่อท่ีประชุมตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม	ท้ังนี้	ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกัน
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น	และต้ังค�ำถำมในท่ีประชุมอยำ่งเต็มท่ี	โดยประธำนกรรมกำรจะ
จัดสรรเวลำใหอ้ยำ่งเหมำะสม	กรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีเก่ียวขอ้งจะเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อตอบค�ำถำมในท่ีประชุมด้วย

1.4	 ใหเ้พิม่ชอ่งทำงในกำรรบัทรำบขอ้มลู	และขำ่วสำรของผูถื้อหุน้ผำ่นทำงเว็บไซต์ของบรษัิท	
โดยน�ำขอ้มลูและขำ่วสำรต่ำงๆ	ตลอดจนรำยละเอียดไว้ท่ีเว็บไซต์ของบรษัิท	โดยเฉพำะใน
กรณหีนังสอืเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อนวันประชุมล่วงหนำ้	เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ	
download	ขอ้มลูระเบยีบวำระกำรประชุมได้อยำ่งสะดวกและครบถ้วน	และมเีวลำในกำร
ศึกษำข้อมลูประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่งเพยีงพอก่อนได้รบัขอ้มูลในรูปแบบเอกสำร
จริงจำกบริษัท

1.5	 กำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม	ใหบ้นัทึกใหค้รบถ้วน	ถกูต้อง	และบนัทึกประเด็นซกัถำม
และข้อคิดเหน็ท่ีส�ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้	บรษัิท	
จะได้มีกำรบันทึกวีดีทัศน์ภำพกำรประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อ้ำงอิง	นอกจำกนี้	ให้บริษัท	น�ำ
ส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำ	
รวมถึงส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภำยใน	14	
วัน	นับแต่วันท่ีมีกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.6	 เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรได้รับเงินปันผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร	
(กรณีท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผล)	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ได้รับเงินปันผล
ตรงเวลำ	และป้องกันปัญหำเรื่องเช็คช�ำรุด	สูญหำย	หรือสง่ถึงผู้ถือหุ้นล่ำช้ำ
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บรษัิทได้ก�ำหนดใหม้กีำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกัน	ดังนัน้คณะกรรมกำรบรษัิท
จึงมีนโยบำยดังนี้

2.1	 อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำร	หรือเสนอวำระกำร
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

2.2	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระท่ีผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอหรือไม่	รวมถึงมีกำรก�ำหนดวิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร

2.3	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระท่ีก�ำหนดโดยไม่
เปล่ียนแปลงข้อมูลส�ำคัญ	หรือเพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำให้ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ควำมเห็นชอบ

2.4	 ให้เพิ่มกำรอ�ำนวยสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	โดยให้ผู้
ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	หรือให้มีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย	1	คน	
เข้ำรว่มกำรประชุมและลงมติแทนได้	และแจ้งรำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนงัสอื
นัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.5	 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
สว่นน้อย	ไมว่่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นชำวไทย	หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ

2.6	 สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ	เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้	
ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง	และในวำระกำรเลือกต้ังกรรมกำร	จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิในกำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

2.7	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	รวมถึงบุคคลภำยในท่ี
เก่ียวขอ้ง	จะไมน่�ำข้อมลูภำยในท่ีได้ล่วงรู้และยงัไมเ่ปดิเผยต่อสำธำรณชน	ไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว	บริษัทได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำ	และป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
เป็นลำยลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ	นอกจำกนี้	
บริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยกรรมกำรและผู้
บริหำรของบริษัท	แจ้งกำรถือครองหลักทรัพย์	เม่ือแรกเข้ำรับต�ำแหน่งและต้องรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรพัยต์ำมขอ้ก�ำหนดและขั้นตอนปฏิบติัท่ีระบุไว้ในพระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	อยำ่งเครง่ครัด

2.8	 ในกรณีของกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น	บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรเข้ำ
ท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกันไว้ในตำรำงอ�ำนำจอนมุติักำรท�ำธุรกรรมของบรษัิท	โดยอ้ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุได้ก�ำหนดไว้ตำมประกำศท่ี	ทจ.21/2551	เรื่อง
หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน	ท้ังนี	้บรษัิทจะพจิำรณำถึงประเภทของรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกัน	มลูค่ำของรำยกำร	และจะด�ำเนนิกำรเปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์	ขออนมัุติ
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กรรมกำรหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอยำ่งเครง่ครัด	บริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียด
ของรำยกำรเก่ียวโยงกันไว้ในรำยงำนประจ�ำปีโดยรำยกำรระหว่ำงกันได้กระท�ำอย่ำง
ยุติธรรม	ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ	(Fair	and	at	arm’s	length)	
พร้อมท้ังระบุถึงควำมจ�ำเป็นและเหตุผลด้วย

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน	
ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	และผู้มีสว่นได้เสียภำยนอก	ได้แก่	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	คู่แขง่	ภำครัฐ	และหนว่ย
งำนอ่ืนๆ	รวมท้ังชุมชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวขอ้ง	เนื่องจำกบรษัิท	ได้รบักำรสนบัสนนุจำกผูมี้สว่นได้เสยีต่ำงๆ	
ซึ่งสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันและสรำ้งก�ำไรให้บรษัิท	ซึ่งถือว่ำเป็นกำรสรำ้งคณุค่ำในระยะยำวให้
กับบริษัท	อีกท้ังได้ปฏิบัติตำมนโยบำยว่ำด้วยหลักสิทธิมนุษยชน	โดยค�ำนึงถึงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์	
เสรภีำพ	และควำมเสมอภำคของบุคคลไมก่ระท�ำกำรใดๆ	ท้ังนีค้ณะกรรมกำรบรษัิทมีนโยบำยต่ำงๆ	ดังนี้

3.1  กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูถื้อหุน้

	 	 บรษัิทตระหนกัดีว่ำผู้ถือหุน้คือเจ้ำของกิจกำรและบรษัิท	มหีน้ำท่ีสรำ้งมลูค่ำ
เพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นระยะยำวจึงก�ำหนดให้พนักงำน	ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงต่อไปนี้
3.1.1	 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินกำรใดๆ	ด้วย

ควำมระมดัระวังรอบคอบและเปน็ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรำย	เพื่อประโยชน์ของ
ผูถื้อหุ้นโดยรวม

3.1.2	 ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำร	เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัท	มีสถำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดี	และมีกำรน�ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษัท	
ผลประกอบกำร	ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน	กำรบัญชีและรำยงำนอ่ืนๆ	โดย
สม�ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง

3.1.3	 รำยงำนใหผู้้ถือหุ้นทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษัท	
ท้ังในด้ำนบวกและลบ	ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได้	มีข้อมูล
สนับสนุนและมีเหตุมีผลอยำ่งเพียงพอ

3.1.4	 ไมแ่สวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืน	โดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบริษัท	ซึ่ง
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสำธำรณะ	หรอืด�ำเนนิกำรใดๆ	ในลักษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร

3.1.5	 บรษัิท	ต้องปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกัน	ในกำรประชุมผูถื้อหุน้

3.2 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอภำครฐั

	 	 ในกำรด�ำเนนิธุรกิจบริษัท	ใหค้วำมส�ำคัญในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย	ระเบยีบ	
ข้อบังคับท้ังในส่วนงำนของภำครัฐ	โดยเฉพำะในกำรกระท�ำธุรกรรม	บริษัท	จะหลีก
เล่ียงกำรกระท�ำท่ีอำจจูงใจใหร้ฐั	หรือพนกังำนของรัฐด�ำเนนิกำรท่ีไมถ่กูต้องเหมำะสม	



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 95

แต่จะเนน้กำรสรำ้งควำมสมัพนัธอั์นดีระหว่ำงกันในขอบเขตท่ีเหมำะสมและสำมำรถ
ท�ำได้	เชน่	กำรพบปะพดูคยุในท่ีสำธำรณะต่ำงๆ	กำรไปแสดงควำมยนิดีในวำระโอกำส		
เทศกำล	หรือตำมประเพณีปฏิบัติ	เป็นต้น	โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.2.1	 ด�ำเนินกำรอยำ่งถกูต้องเมื่อต้องมกีำรติดต่อกับเจ้ำหนำ้ท่ีหรอืหนว่ยงำนของรัฐ
3.2.2	 ตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย	กฎเกณฑ์	หรือข้อบังคับในหน่วยงำนภำครัฐ

ต่ำงๆ	อำจมีเง่ือนไข	ขั้นตอน	หรือวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกัน	และบริษัทพึงรับรู้
และปฏิบัติตำมอยำ่งเครง่ครัด

3.3 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอพนักงำน

	 	 บริษัท	ตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรท่ีทรงคุณค่ำท่ีสุด
ของบริษัท	เป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัท	บริษัทจึง
ก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรมท้ังในด้ำนโอกำส	ผลตอบแทน	กำรแต่งต้ัง	
โยกย้ำย	ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ	โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.3.1	 ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมคำรพในเกียรติ	ศักด์ิศรี	และสิทธิสว่นบุคคล
3.3.2	 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย

ในสถำนท่ีท�ำงำน	ต่อชวิีตและทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ	เพ่ือใหส้ำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย	ท้ังนี้ในปี	2557–	2562	
ท้ังนี้บริษัทไม่มีพนักงำนท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนแต่
อย่ำงใด

3.3.3	 กำรแต่งต้ังและโยกยำ้ย	รวมถึงกำรใหร้ำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน	กระท�ำ
ด้วยควำมสจุริตใจ	และต้ังอยูบ่นพื้นฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
เหมำะสมของพนักงำนนั้น

3.3.4	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้	ควำมสำมำรถของพนักงำน	โดยมีกำร
พฒันำอยำ่งสม�ำเสมอ	อำทิ	กำรจัดอบรม	สมัมนำ	กำรฝกึอบรม	และใหโ้อกำส
อย่ำงท่ัวถึงกับพนักงำนทุกคน	ท้ังนี้ในปี	2562	บริษัทได้เก็บข้อมูลสถิติกำร
ฝึกอบรม	สัมมนำ	ของพนักงำน	ดังนี้	
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จ�ำนวนชั่วโมงกำร 
ฝึกอบรมเฉลีย่ท้ังหมด

ต่อคน

ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม

ตัวอยำ่งหลักสตูรในกำรฝึกอบรม

3.29	ชั่วโมง 623,404.00 คู่มือพัฒนำพนักงำน	/	EMPLOYEE	 	HANDBOOK	 ,	คู่มือกำร
ใช้งำนโปรแกรม	RMS.	+	Workshop	,	 วิธีปฏิบัติงำน	(WI)	และ	
Job	Description	ประจ�ำต�ำแหน่ง	,	กำรใช้โปรแกรม	Inspection	
Application	มำตรฐำน	QC	System	Maanual	และ	Spec	ของคอนโด	,	
มำตรฐำนกำรจัดซ้ือ	จัดจ้ำง	กำรเลือกซ้ืออยำ่งถูกวิธี	,	กำรข้ึนทะเบยีน
ทรัพยสิ์น	,	กำรใหบ้ริกำร	มำตรฐำนกำรใชโ้ทรศัพท์	โอนสำย	ต่อสำย,	
มำตรฐำนข้ันตอนกำรท�ำงำนระบบจ่ำย	,	Real	Marketing	,	ริเริ่ม
สร้ำงสรรค์เพื่อสรำ้งสรรค์ระบบงำน	/	Innovation	,	ทักษะกำรสื่อสำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์	ท้ังภำยในและภำยนอก	,	หลักสูตร	Systematic	
Problem	Solving	,	มำตรฐำนกำรรับลูกค้ำ	,กำรเลือกงบประมำณใน
กำรเปิด	PR	ฯ	,หลักสูตร	Systematic	Problem	Solving	,	หลักสูตร		
The	NEXT	Real	,กำรเลือกงบประมำณในกำรเปดิ	PR	/	กำรเรยีกดูงบ
ประมำณ	/	กำรอนุมัติ	,	Master	of	One	Page	Summary	:	หลักสูตร
กระดำษหนึ่งใบเข้ำใจประเด็น	,	กระบวนกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำร
ออกสัญญำของเจ้ำหน้ำท่ีขำย	,อบรม	พรบ.กยศ.	,	ควำมรู้เก่ียวกับ
ข้อกฎหมำยท่ีใช้ในกำรโฆษณำ	และข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวกับภำษีป้ำย,	 
ไขประเด็น	พรบ.ภำษีท่ีดิน	,คอร์ส	Top	Form	Presentation	อำจำรย	์
มิกิ	พำร์เมลี	,	สูค่วำมส�ำเร็จกำรเป็นผู้ประกอบกำร	PT

3.3.5	 ก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนกังำนอยำ่งเปน็ธรรม	ตำมสภำพตลำด	กำรแขง่ขนั
ทำงธุรกิจ	ลักษณะของงำน	ผลกำรปฏิบติังำน	และควำมสำมำรถของพนกังำน	
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ	ซึ่งมำกกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนด	เช่น	กำร
จัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ	กำรจัดกำรดูแลตรวจสุขภำพประจ�ำปี	กำรจัด
กิจกรรมท่องเท่ียวประจ�ำปี	กำรจัดกิจกรรม		5	ส.	กำรสง่เสรมิกิจกรรมต่ำงๆ	
ใหกั้บพนกังำน	กำรสนบัสนุนใหพ้นกังำนเขำ้รว่มงำนว่ิงมนิมิำรำธอน	เพื่อให้
พนกังำนผอ่นคลำยจำกกำรท�ำงำนและได้ใช้เวลำท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	รว่มกัน	

3.3.6	 หลีกเล่ียงกำรกระท�ำใดๆ	ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงำน	ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำท่ีกำรงำนของพนักงำน

3.3.7	 หลีกเล่ียงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติ
เก่ียวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 	 โดยบริษัทมี
แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องดังกล่ำว	อำทิ	พนักงำนทุกคนจะ
ต้องลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระท�ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	และ
กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทและได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์กำรท�ำงำนของพนักงำน	เพื่อป้องกันกำรใช้ซอฟต์แวร์
ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไมเ่ก่ียวข้องกับกำรท�ำงำน
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3.3.8	 เปดิโอกำสให้พนกังำนเสนอแนะหรอืร้องทกุขเ์ก่ียวกับกำรท�ำงำน	และก�ำหนด
วิธีกำรแก้ไข	เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝำ่ย	และสรำ้งควำมสมัพนัธ์อันดีใน
กำรท�ำงำนรว่มกัน

3.4 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอลกูค้ำ

	 	 บริษัท	มุ่งด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	โดยประสงค์ท่ีจะให้มีกำร
สรำ้งสรรค์	น�ำเสนอ	และบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรบรกิำรของบรษัิท	แก่ลกูค้ำ
อยำ่งมีมำตรฐำน	และมีจริยธรรมภำยใต้หลักกำรด�ำเนินงำนดังนี้
3.4.1	 มุ่งม่ันท่ีจะจัดหำ	พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร	เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ
3.4.2	 สง่มอบผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ	ภำยใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
3.4.3	 ใหข้อ้มลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกำรบรกิำรท่ีถูกต้อง	เพยีงพอ	เพื่อใหล้กูค้ำมี

ขอ้มลูเพยีงพอในกำรตัดสนิใจ	โดยไมม่กีำรกล่ำวเกินควำมเปน็จริง	ท้ังในกำร
โฆษณำหรือในกำรสื่อสำรชอ่งทำงอ่ืนๆ	กับลกูค้ำ	อันเปน็เหตใุหล้กูค้ำเกิดควำม
เขำ้ใจผดิเก่ียวกับคณุภำพ	ปรมิำณ	หรือเง่ือนไขใดๆ	ของสนิค้ำหรอืบรกิำร

3.4.4	 จัดให้มีกระบวนกำรท่ีสำมำรถให้ลูกค้ำแจ้งถึงปัญหำหรือกำรให้บริกำรท่ีไม่
เหมำะสม	เพื่อท่ีบริษัทจะได้ปอ้งกันแก้ไขปญัหำใหกั้บลกูค้ำได้อยำ่งรวดเร็ว	
และน�ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุงหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์	และกำรให้
บริกำรดังกล่ำวต่อไป

3.4.5	 รกัษำขอ้มลูและควำมลับของลูกค้ำโดยไมน่�ำไปเปดิเผยหรือใชป้ระโยชนใ์น
ทำงท่ีไมช่อบ

3.5 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอคู่ค้ำและคู่สญัญำ

	 	 บริษัท	มีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัย
แหง่ควำมส�ำเรจ็ทำงธุรกิจท่ีส�ำคัญประกำรหนึ่งด้วย	ควำมเสมอภำค	และค�ำนงึถึงผล
ประโยชน์รว่มกัน	โดยบริษัท	มีแนวทำงปฏิบัติ	ดังนี้
3.5.1	 บริษัท	ประสงค์ท่ีจะใหก้ำรจัดหำสนิค้ำ	และบรกิำรเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

ภำยใต้หลักกำรดังต่อไปนี้
-	 มีกำรแขง่ขันบนข้อมูลท่ีเท่ำเทียมกัน
-	 มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมนิและคัดเลือกคูค้่ำและคูส่ญัญำ
-	 จัดท�ำรูปแบบสญัญำท่ีเหมำะสม	และเปน็ธรรมแก่ท้ัง	2	ฝำ่ย
-	 จัดให้มีระบบกำรจัดกำร	และติดตำมเพ่ือให้มั่นใจว่ำ	มีกำรปฏิบัติตำม

เง่ือนไขของสญัญำอยำ่งครบถ้วน	และปอ้งกันกำรทุจรติประพฤติมชิอบ
ในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรจัดหำ

-	 จ่ำยเงินใหคู้ค้่ำและคูส่ญัญำตรงเวลำ	ตำมเงือนไขกำรช�ำระเงินท่ีตกลงกัน
3.5.2	 บริษัท	มุ่งหมำยท่ีจะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพท่ียั่งยืนกับคู่ค้ำและคู่

สญัญำท่ีมวัีตถปุระสงค์ชัดเจนเรื่องคณุภำพสนิค้ำและบรกิำรคุ้มค่ำกับมลูค่ำ
เงินและมีควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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3.5.3	 ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ	เป็นส่วนตัวจำกคู่ค้ำ
และคู่สัญญำ	ไมว่่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

3.5.4	 ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้ทรำบอันเน่ืองมำจำกกำรจัดซื้อ	จัดหำเพื่อประโยชนส์ว่นตัว
หรือผู้อ่ืน

3.6 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอเจ้ำหนี้

	 	 บริษัทยดึมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมหีลักกำรและวินยั	เพื่อสรำ้งควำมเชื่อ
ถือให้กับเจ้ำหน้ี	โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญำ	หรือเง่ือนไขต่ำงๆ	ท่ีตกลงกันไว้อย่ำง
เคร่งครัด	ในกำรช�ำระคืนหนี้	เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และควำมรับผิดชอบในหลักประกัน
ต่ำงๆหำก	เกิดกรณท่ีีไมส่ำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขแหง่สญัญำท่ีตกลงกันไว้ได้	บรษัิท
จะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อรว่มกันหำแนวทำงแก้ไข	 ปัญหำ

3.7 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอคู่แข่งทำงกำรค้ำ

	 	 บรษัิท	มุง่ด�ำเนนิธุรกิจ	โดยประสงค์ท่ีจะประสบควำมส�ำเรจ็อยำ่งยั่งยนื	และ
เป็นบริษัท	ช้ันน�ำในธุรกิจ	ภำยใต้กำรแข่งขันใน	อุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณธรรมและ
จริยธรรม	โดยมีหลักกำรปฏิบัติต่อคู่แขง่ทำงกำรค้ำดังนี้
3.7.1	 ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแขง่ขันท่ีดี
3.7.2	 ไมแ่สวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่แขง่ทำงกำรค้ำ	ด้วยวิธีกำรท่ีไมสุ่จริต

หรือไมเ่หมำะสม	เพื่อผลประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3.7.3	 ไมก่ล่ำวหำในทำงร้ำย	หรือมุง่ท�ำลำยชื่อเสียงแก่คู่แขง่ทำงกำรค้ำ
3.7.4	 ไมก่ระท�ำกำรใดๆ	ท่ีเปน็กำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ่ื้นหรอืคู่แขง่

ทำงกำรค้ำ

3.8 กำรปฏิบติัและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมสว่นรวม

	 	 บริษัท	ให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ	ด้วยตระหนักดีว่ำเรำ
เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะร่วมก้ำวเดิน	ไปสู่กำรพัฒนำสังคมและสิ่ง
แวดล้อมเพื่อควำมยั่งยนืสืบไป	บรษัิท	จึงได้ด�ำเนนิกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอยำ่ง
ต่อเนื่อง	ควบคูไ่ปกับ	กำรด�ำเนนิธุรกิจ	ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดย
รวม	ดังนี้
3.8.1	 มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ	และ

ปฏิบัติ	ตำมกฎหมำยและข้อบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้อยู่อย่ำง
เครง่ครัด

3.8.2	 มีนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อยำ่งชัดเจน	
และยึดถือปฏิบัติกันภำยในองค์กร

3.8.3	 สง่เสริมให้พนักงำนของบรษัิท	มจิีตส�ำนกึและควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
และสังคม

3.8.4	 เคำรพต่อขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ินท่ีบรษัิท	
เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ
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3.8.5	 ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่ำง
สม�ำเสมอ	เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษัท	ต้ังอยูม่ีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น	ท้ังท่ีด�ำเนินกำร
เองและรว่มมือกับหนว่ยงำนของภำครัฐ	ภำคเอกชน	และชุมชน

3.8.6	 ให้ควำมรว่มมือในกิจกรรมต่ำงๆ	กับชุมชนโดยรอบในพื้นท่ี	ท่ีบริษัท	เข้ำไป
ด�ำเนินธุรกิจอยูต่ำมควรแก่กรณี

3.8.7	 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกำรทบต่อ
สิ่งแวดล้อมชุมชน	ชีวิตและทรัพย์สิน	อันเนื่องมำจำกกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท	โดยให้ควำมร่วมมือ	อย่ำงเต็มท่ีกับเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ	และหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง

3.8.8	 นอกจำกนี้	ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด	แจ้งข้อร้องเรียน	
หรือเบำะแสกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน	
ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพรอ่ง	หรือกำรผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	ผำ่น
กรรมกำรอิสระ	หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้		ท้ังนี้	ข้อมูลร้องเรียน
และแจ้งเบำะแสจะได้รบักำรคุ้มครองและเก็บไว้เปน็ควำมลับ	โดยกรรมกำร
อิสระ	หรือกรรมกำรตรวจสอบจะด�ำเนินกำรสั่งกำรตรวจสอบข้อมูลและหำ
แนวทำงแก้ไข	(ถ้ำมี)	และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป

	 ท้ังน้ี	คณะกรรมกำรบริษัทจัดใหม้ชีอ่งทำงท่ีผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มสำมำรถติดต่อ/รอ้ง
เรยีน/แจ้งเบำะแสในเรื่องท่ีอำจเปน็ปญัหำ	ผำ่นชอ่งทำงต่ำงๆ	เก่ียวกับกำรกระท�ำผดิกฎหมำย	
จรรยำบรรณ	รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไมถู่กต้อง	หรือระบบควบคุมภำยในท่ีบกพรอ่ง	ดังนี้

1.		 เว๊บไซต์บริษัท	ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำไปร้องเรียนเมื่อพบกำรกระท�ำควำมผิดได้ท่ี	 
www.richy.co.th	ในหน้ำนักลงทุนสัมพันธ์	หัวข้อ	สอบถำมข้อมูล	>	ชอ่งทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน	โดยข้อมูลจะถูกสง่ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.		 ติดต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ทำงอีเมล์	audit.committee@richy.co.th	
3.		 ติดต่อประธำนกรรมกำรบริหำร	ทำงอีเมล์	complain@richy.co.th
4.		 ติดต่อเลขำนุกำรบริษัท	ทำงอีเมล์	saranthorn.s@richy.co.th

	 	 หรอืสำมำรถสง่จดหมำยถึง	บริษัท	รชิี	่เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	667/15	ชัน้	7	อำคำร
อรรถบูรณ	์แขวงอรุณอมรนิทร	์เขตบำงกอกนอ้ย	กรุงเทพมหำนคร	10700	โดยเลขำนกุำรบริษัท
จะเปน็ผูร้วบรวมปญัหำต่ำงๆ	รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท	เพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำท่ีได้รบั
ร้องเรียนต่อไป

การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
/ผู้ร้องเรียน

•	 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิด
เผยตนเองได้	หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท�ำให้เกิดควำมไมป่ลอดภัย	หรือเกิดควำมเสีย
หำยใดๆ	แต่หำกมีกำรเปดิเผยตนเองก็จะท�ำใหบ้รษัิทสำมำรถรำยงำนควำมคืบหนำ้	ชีแ้จง
ข้อเท็จจริงให้ทรำบ	หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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•	 ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมรว่มมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง	บริษัทจะไมเ่ปิดเผยชื่อตัว	
ชื่อสกุล	ท่ีอยูภ่ำพ	หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีสำมำรถระบุตัวผู้แจ้งได้	แล้วด�ำเนินกำรสืบสวนว่ำมี
มูลควำมจริงเพียงใด

•	 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นควำมลับ	และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ�ำเป็น	โดย
ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	และควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียน	หรือผู้ท่ีให้ควำมรว่มมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง	แหล่งท่ีมำของข้อมูล	หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

•	 กรณีท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมรว่มมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ำตนอำจได้รับ
ควำมไม่ปลอดภัย	หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย	ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วม
มือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงสำมำรถร้องขอใหบ้ริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะ
สมก็ได้	หรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน	หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้	หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
ควำมเดือดร้อนเสียหำย	หรือควำมไมป่ลอดภัย

•	 ผู้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมี
ควำมเหมำะสมและเป็นธรรม	 	

	 	 อนึ่ง	ในปท่ีีผำ่นมำ	บริษัทไมไ่ด้รบัเรื่องรอ้งเรียนกำรกระท�ำกำรทจุรติ	หรอืกำรกระท�ำ
ผดิจรยิธรรม	หรอืเกิดกรณเีก่ียวกับชื่อเสียงในทำงลบของบรษัิท	อันเน่ืองมำจำกกำรบรหิำรงำน
ของคณะกรรมกำร	รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรลำออก	อันเน่ืองมำจำกกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีผิดพลำดของบริษัท	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1	 บริษัทจัดให้มีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร	และผู้บริหำรท้ังทำงตรง
และทำงอ้อม	ณ	31	ธันวำคม	2562



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 101

มรีำยละเอยีดดังนี ้                 

                	 	(หนว่ย	:	หุ้น)																																																																																																																							

ล�ำดับ ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุน้ที่
ถือ ณ วันที ่

31 ธันวำคม 
2560

จ�ำนวนหุน้ที่
ถือ ณ วันที ่31 
ธันวำคม 2561

จ�ำนวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง

เพิ่มขึน้ /ลดลง

สดัสว่น
กำรถือหุน้
ในบรษัิท

(%)

1.
นำงสำวสุณี					สถตินันท์ ประธำนกรรมกำรบริษัท 55,442,700 63,363,085 7,940,385 5.31

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

2.

ดร.อำภำ			อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธำนกรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรบริหำร

376,756,178 430,578,489 53,822,311 36.06

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

3.
พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

4.
รศ.สุทัศน์			รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรตรวจสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ 58,535 66,897 8,362 0.005

5.
นำยสมชัย								เพียรสถำพร กรรมกำรตรวจสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

6.
ดร.กำรุญ									จันทรำงศุ กรรมกำร 11,625,941 13,286,789 1,660,848 1.11

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

7.
นำยสมศักด์ิ		อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำร 28,457,745 32,523,137 4,065,392 2.72

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

8.
พ.ต.อ.สุวิทย์								ตันโสด กรรมกำร - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ 376,756,178 430,578,489 53,822,311 36.06

9.
นำยวีระพล				อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำร 959,821 446,938 (512,883) 0.037

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

10.
นำงนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์ กรรมกำร 545,446 623,366 77,920 0.052

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

11.
นำงภวัญญำ	กฤตชำติ กรรมกำร - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

12.
นำงศรัณย์ธร					ศรีสุนทร รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

13.
นำงสำวสุทธิพร	หินฤทธิ์ ประธำนสำยกำรเงิน-บัญชี 5,014 5,730 716 0.0004

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -

14.
นำงสำวพิชญำ	ตันโสด ประธำนสำยพัฒนำธุรกิจ 29,399,623 33,599,568 4,199,945 2.81

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - -

15.
นำงสำวประทีป	นวนสวำท รองประธำนสำยสนับสนุน - - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ - - - -
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4.2	 คณะกรรมกำรบรษัิทมนีโยบำยท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอ่ืนๆ	ท่ี
เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัท	ท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียง
พอ	สม�ำเสมอ	ทันเวลำ	แสดงให้เห็นถึงสถำนภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำร
ท่ีแท้จริงของบริษัท	รวมท้ังอนำคตของธุรกิจของบริษัท

4.3	 คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และ
ระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเปดิเผยขอ้มูลและควำมโปรง่ใสอยำ่งเครง่ครดั	จัดใหม้กีำร
เผยแพรข่อ้มลูในเว็บไซต์ของบรษัิท	ท้ังภำษำไทย	และภำษำอังกฤษ	ผำ่นชอ่งทำงเผย
แพร่ทำงสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ	ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงท่ัวถึง	และจะท�ำกำร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัยป์ระกำศใช้บังคับ

4.4	 ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	บริษัทยังไม่ได้มีกำรจัดต้ังหน่วยงำนเฉพำะ	
แต่ได้มอบหมำยให้คุณศรัณย์ธร	ศรีสุนทร		เลขำนุกำรบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
สื่อสำรข้อมลูท่ีส�ำคัญของบรษัิทแก่ผูล้งทนุ	ผูถื้อหุน้	รวมท้ังนกัวิเครำะหแ์ละผู้ท่ีสนใจ
ท่ัวไป	โดยสำมำรถติดต่อทำงโทรศัพท์หมำยเลข	1343	หรือ	0-28861816-7	

4.5	 บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลท่ีมคีวำมเก่ียวขอ้งซึง่เปน็สว่นได้เสยีท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบรหิำรจัดกำร
กิจกำรของบรษัิท		เมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดับสงูเปน็ครั้งแรก	
และรำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถึงรำยงำนเป็น
ประจ�ำทุกสิ้นปี	ท้ังนี้เลขำนกุำรบริษัทจะต้องจัดสง่ส�ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีดัง
กล่ำวให้แก่	ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน	
7	วันท�ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรำยงำน	เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และเพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรตรวจสอบ
และป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

4.6	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงิน	เพื่อให้แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรประกอบกำรท่ีแท้จริงของบริษัท	โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของข้อมูลทำงบัญชีท่ีถูก
ต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรบัญชีซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป

4.7	 บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน	บทบำทและหนำ้ท่ีของคณะ
กรรมกำรบรษัิท	และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบรษัิท	ในรำยงำนประจ�ำปขีองบรษัิท	
(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	จ�ำนวนครั้งของกำร
ประชุมและจ�ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ	รวมถึง
กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดังสูงในรำยงำนประจ�ำปีของ
บริษัท	(แบบ56-2)	และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	กำร
ก�ำกับดูแล	กิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

5.1  โครงสรำ้งของคณะกรรมกำร
5.1.1	 คณะกรรมกำรบริษัท
1)	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
	 	 	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้	ควำม

สำมำรถ	และประสบกำรณใ์นกำรด�ำเนนิธุรกิจ	ท�ำหนำ้ท่ีก�ำหนดนโยบำย	วิสยั
ทัศน์	กลยุทธ์	เป้ำหมำย	ภำรกิจ	แผนธุรกิจ	และงบประมำณของบริษัท	และ
พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบทิศทำงในกำรด�ำเนนิธุรกิจ	นโยบำย	กลยุทธ์	และ
เปำ้หมำยของบรษัิท	เพื่อใหฝ้ำ่ยบรหิำรน�ำไปใชเ้ปน็กรอบในกำรจัดท�ำแผน
ธุรกิจ	และงบประมำณเปน็ประจ�ำทกุป	ีตลอดจนก�ำกับดแูลใหค้ณะผู้บรหิำร
บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลภำยใต้กรอบของกฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติท่ีประชุม
คณะกรรมกำร	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้	ด้วยควำมรบัผิดชอบ	ซื่อสตัยส์จุริต	
ระมดัระวัง	ตำมหลักกำรขอ้พงึปฏิบติัท่ีดี	เพ่ือเพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสดุ
ใหแ้ก่กิจกำรและควำมมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้	ซึง่ในป	ี2562	ท่ีผำ่นมำคณะ
กรรมกำรได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน	และอนุมัติวิสัยทัศน์	พันธ
กิจ	และกลยุทธ์ของบริษัท	เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจุดมุง่หมำยไปใน
ทิศทำงเดียวกัน	นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษัิทยงัมหีนำ้ท่ีในกำรติดตำมผล
กำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร	โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรด�ำเนนิงำนและผลประกอบกำรของบรษัิททกุครั้งในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัท

	 	 	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย	9	คน	และ
เป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	โดย
กรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมคีณุสมบติัครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุนและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง	
ท้ังน้ี	กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดจะต้องมีถ่ิน
ท่ีอยูใ่นประเทศไทย

	 	 	 กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีและใชด้ลุยพนิจิอยำ่งเปน็
อิสระในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเร่ืองต่ำงๆ	โดยสำมำรถต้ังค�ำถำม	แสดง
ควำมคิดเห็น	หรือคัดค้ำนในกรณีท่ีมีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้	หรอืผูม้สีว่นได้เสยี	โดยไมอ่ยูภ่ำยใต้อิทธพิลของ
กลุ่มบุคคลใด
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2)	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหนง่ของกรรมกำร
	 	 	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำก

ต�ำแหน่งเป็นอัตรำจ�ำนวนหน่ึงในสำม	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับอัตรำหนึ่งในสำม	
กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังกำรแปร
สภำพนั้นให้จับสลำกกัน	สว่นปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต�ำแหนง่
นำนท่ีสดุนั้นเปน็ผูอ้อกจำกต�ำแหนง่	กรรมกำรซึ่งพน้จำกต�ำแหนง่อำจได้รบั
เลือกต้ังใหมอี่กได้โดยทีประชุมผู้ถือหุ้น

	 นอกจำกกำรพ้นต�ำแหนง่ตำมวำระแล้ว	กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหนง่เมื่อ
1.		 เสียชีวิต
2.		 ลำออก
3.		 ขำดคุณสมบัติ
4.		 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่

ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออก	เสียง

5.		 ศำลมีค�ำสั่งให้ออก
3)	 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม		ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท	โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย

2.	 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	
ท่ีปรกึษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	บรษัิท
ใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	หรอืบรษัิทยอ่ยล�ำดับเดียวกัน	ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่	หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไมน่้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งต้ัง

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียน
ตำมกฎหมำย	ในลักษณะท่ีเป็น	บิดำมำรดำ				คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทยอ่ย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท
ยอ่ย	บริษัทรว่ม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ใน
ลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน	
รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
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ผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท
ร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่ได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่ง
ต้ัง	ท้ังน้ี	ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจให้รวมถึงรำยกำรตำมประกำศคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี	ทจ.28/2551	เรื่องกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม	่

5.	 ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	บริษัทใหญ	่บริษัทยอ่ย	บริษัท
รว่ม	ผูถื้อหุน้รำยใหญ	่หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	และไมเ่ปน็ผูถื้อ
หุน้ท่ีมนียั	ผูม้อี�ำนำจควบคุม	หรอืหุ้นสว่นของส�ำนักงำนสอบบญัช	ีซึง่มี
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ	่หรือผูม้อี�ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู	่เว้นแต่จะได้พน้จำกกำร
มลัีกษณะดังกล่ำวมำแล้วไมน้่อยกว่ำสองปก่ีอนได้รบักำรแต่งต้ัง

6.	 ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชพีใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำร
เปน็ท่ีปรึกษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน	ซึ่งได้รบัค่ำบริกำรเกิน
กว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทยอ่ย	บริษัทรว่ม	ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ท่ีมีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ด้วย	เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลัีกษณะดังกล่ำวมำแล้วไมน้่อยกว่ำสอง
ปีก่อนได้รับกำรแต่งต้ัง

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำร
ของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรำยใหญข่องบริษัท

8.	 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน	และเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัย
กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำง
หุ้นสว่น	หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ท่ี
ปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ�ำ	หรอืถือหุน้เกินกว่ำรอ้ยละหนึง่ของจ�ำนวน
หุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอ่ืน	ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมสีภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย

9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียว
กับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

10.	 ไมเ่ปน็กรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหตั้ดสนิใจในกำร
ด�ำเนนิกิจกำรของบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	บรษัิทยอ่ย
ล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

11.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน	เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
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4)	 ประธำนกรรมกำร
	 	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	มี

ประสบกำรณ์และคุณสมบัติท่ีเหมำะสม	ประธำนกรรมกำร	บริษัทเป็นผู้รับ
ผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำรบริษัท	และมีหน้ำท่ีในฐำนะเป็น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ประธำน
กรรมกำรบรษัิทรับผดิต่อคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรบรหิำรจัดกำรใหเ้ปน็ไป
ตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท

5)	 กำรสรรหำกรรมกำร
	 	 	 กำรสรรหำกรรมกำรน้ัน	บรษัิทจะใหค้วำมส�ำคัญกับบุคคลท่ีมคีวำม

รู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์	มีประวัติกำรท�ำงำนท่ีดี	และมีภำวะผู้น�ำ	วิสัย
ทัศน์กว้ำงไกล	รวมท้ังมคุีณธรรมจรยิธรรม	ตลอดจนมทัีศนคติท่ีดีต่อองค์กร	
สำมำรถอุทิศเวลำใหไ้ด้อยำ่งเพยีงพออันเปน็ประโยชนต่์อกำรด�ำเนนิกิจกำร
ของบริษัท	นอกจำกนี้	ยังจะค�ำนึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมำะสม	และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	องค์ประกอบและโครงสร้ำงของ
กรรมกำรตำมยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทอีกด้วย	เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้กับ
ผู้ถือหุ้นว่ำบริษัทมีกระบวนกำรท่ีโปรง่ใส	

6)	 เลขำนุกำรบริษัท
	 	 	 เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบริษัท	โดย

มหีนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ	ตำมท่ีปรำกฏในขอ้ก�ำหนดขอบเขต		อ�ำนำจ	หนำ้ท่ี	
และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท

5.1.2	 คณะกรรมกำรชุดยอ่ย
	 	 	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งจำกคณะ

กรรมกำรบริษัทเปน็	กรรมกำรในคณะกรรมกำรยอ่ย	เพื่อท�ำหน้ำท่ีพเิศษ	โดย
คณะกรรมกำรยอ่ยแต่ละคณะจะมวีำระ	กำรด�ำรงต�ำแหนง่เชน่เดียวกับคณะ
กรรมกำรบรษัิท	และมหีนำ้ท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก	คณะกรรมกำรบรษัิท

	 	 	 คณะกรรมกำรบรษัิทมนีโยบำยจะแต่งต้ังคณะกรรมกำรยอ่ยจ�ำนวน	
4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบรหิำร		คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5.2 บทบำท อ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ

	 	 ในกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษัิท	นอกเหนอืจำกกำรด�ำเนนิธุรกิจใหเ้ปน็ไป
ตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	รวมท้ังมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	
คณะกรรมกำรยังได้ก�ำหนดบทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทด้วย	โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำท่ี	และควำมรับ
ผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
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5.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวนอยำ่ง
นอ้ย	4	คร้ังต่อป	ีโดยก�ำหนดวันประชุมไว้เปน็กำรล่วงหนำ้ตลอดท้ังปี	และแจ้งใหค้ณะ
กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ	โดยในปี	2562	บริษัทได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรรวม
ท้ังสิ้น	4	ครั้ง	ท้ังนี้บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทดังนี้
1)	 คณะกรรมกำรบรษัิทมกีำรก�ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงนอ้ยไตรมำสละครั้ง

ต่อปี	และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม	โดยแจ้ง
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	5	วันท�ำกำร	และกำรประชุมทุกคร้ัง	จะก�ำหนดจ�ำนวนองค์
ประชุมขั้นต�ำ	ณ	ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุม	ต้องมีกรรมกำรอยู่
ไมน่้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	

2)	 มกีำรก�ำหนดวำระชดัเจนล่วงหนำ้	โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
บรหิำรควรรว่มกันพจิำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรรมกำรและจะ
ต้องมกีำรก�ำหนดวำระใหช้ดัเจน	ท้ังน้ี	เลขำนกุำรบรษัิทมหีนำ้ท่ีดแูลใหก้รรมกำร
ได้รับเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำเพียงพอส�ำหรับกำร
ศึกษำ	และพิจำรณำเรื่องเพื่อกำรให้ควำมเห็นและออกเสียงลงคะแนน

3)	 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอครบถ้วน	ต่อเนื่อง	และทันเวลำ
ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง	ท้ังน้ี	กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริษัท
ได้โดยตรงอยำ่งอิสระ	เลขำนุกำรบริษัท	มีหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร
บริษัทในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ	

4)	 ประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีจัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรจะเสนอ
เอกสำร	ขอ้มลูเพื่อกำรอภิปรำย	และเพยีงพอส�ำหรบัคณะกรรมกำรท่ีจะอภิปรำย
ในประเด็นส�ำคัญ	เปิดโอกำสและสนับสนุนให้กรรมกำรแต่ละคนแสดงควำมคิด
เห็นก่อนสรุปควำมเห็นท่ีได้จำกท่ีประชุม

5)	 คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสท่ีจะประชุม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็นเพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ	เก่ียวกับกำรจัดกำรท่ี
อยูใ่นควำมสนใจ	โดยไมม่ฝีำ่ยจัดกำรรว่มด้วย	และควรแจ้งใหป้ระธำนเจ้ำหนำ้ท่ี
บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย

6)	 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำ
รว่มประชุมคณะกรรมกำรเพื่อใหส้ำรสนเทศรำยละเอียดต่ำงๆ		เพิม่เติมในฐำนะ
ท่ีเปน็ผู้ปฏิบติังำนโดยตรง	และเพื่อมโีอกำสท�ำควำมรู้จักผูบ้ริหำรระดับสงูส�ำหรับ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน

7)	 ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ	กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจำรณำ
จะไมม่ี	สิทธิออกเสียงและต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชุมในวำระดังกล่ำวๆ	
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8)	 กำรประชุมทุกครั้ง	ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร	และ
จัดเก็บ	รำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะ
กรรมกำรและผู้ท่ีเก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้

5.4 กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรในบรษัิทอ่ืน

	 	 บริษัทมีนโยบำยเร่ืองกำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมกำร	 ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีก�ำหนดหรือแนะน�ำโดหน่วยงำนกำรก�ำกับดูแลต่ำงๆ	
และเพื่อให้กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มท่ี	บริษัทจึงค�ำนึงถึง
จ�ำนวนบริษัทท่ีกรรมกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	โดยก�ำหนดให้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรไม่
ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน	3	แห่ง	และกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผู้บริหำรไมค่วรด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	แหง่

5.5 กำรประเมินตนเองของกรรมกำร

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ�ำทุกปี	 
ปีละ	1	ครั้ง	โดยแบบประเมินผลจะมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีของบริษัท	และขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	โดย
มุ่งเน้นผลประเมินได้ใช้ประโยชน์	เพื่อกำรทบทวนผลงำน	ประเด็นปัญหำ	หรือ
อุปสรรคต่ำงๆ	ในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ	รวมถึงกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะ
กรรมกำร	เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร	โดยในปี	2562	จัดให้
มีกำรประเมินผล	3	ประเภท

ประเภทท่ี	1	กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท
ประเภทท่ี	2	กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล
ประเภทท่ี	3	กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย

 กระบวนกำรในกำรประเมิน

	 	 เลขำนุกำรบริษัทจะจัดสง่แบบประเมินท้ัง	2	ประเภท	เพื่อให้คณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนประจ�ำป	ีซึง่หลังจำกคณะกรรมกำรประเมนิผลเสรจ็แล้ว	จะจัดสง่แบบ
ประเมินให้เลขำนุกำรบริษัท	รวบรวมผลกำรประเมินของกรรมกำรแต่ท่ำน	และสรุป
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัท	และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับ
ทรำบต่อไป
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หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร

-		 คะแนนท่ีได้รับร้อยละ	90	–	100	หมำยถึง	ดีมำก
-		 คะแนนท่ีได้รับร้อยละ	70	–	89	หมำยถึง	ดี
-		 คะแนนท่ีได้รับร้อยละ	50	–	69	หมำยถึง	พอใช้
-		 คะแนนท่ีได้รับร้อยละ	0	–	49	หมำยถึง	ควรปรับปรุง

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน  

(รอ้ยละ)
ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 99.32 ดีมำก

2 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำร

99.24 ดีมำก

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 99.15 ดีมำก

4 กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร 99.35 ดีมำก

5 ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร 99.55 ดีมำก

6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำ 
ผูบ้ริหำร

98.48 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.18 ดมีำก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน  

(รอ้ยละ)
ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 99.32 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.15 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำร

99.24 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.23 ดมีำก

	 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้ท�ำกำรประเมนิประธำนกรรมกำรบริหำร	(CEO)	โดยประเมนิ
ในด้ำนต่ำงๆ	ได้แก่	ควำม	เป็นผู้น�ำกำรก�ำหนดกลยุทธ์	กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์	กำรวำงแผนและผล
ปฏิบติัทำงกำรเงิน	ควำมสมัพนัธกั์บคณะกรรมกำร		ควำมสมัพนัธกั์บภำยนอก	กำรบริหำรงำนและควำม
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สัมพันธ์กับบุคลำกร	กำรสืบทอดต�ำแหน่ง	ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	และ	คุณลักษณะส่วนตัว	
โดยแบบประเมนิเปน็กำรปรบัปรุงจำกตัวอยำ่งแบบประเมนิผลงำนของ	CEO	ของตลำดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย

ผลการประเมินผลงานของ CEO

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน  

(รอ้ยละ)
ระดับ

1 ควำมเป็นผู้น�ำ 98.48 ดีมำก

2 กำรก�ำหนดกลยุทธ์ 99.24 ดีมำก

3 กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 98.11 ดีมำก

4 กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน 100.00 ดีมำก

5 ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

6 ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก 100.00 ดีมำก

7 กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร 98.86 ดีมำก

8 กำรสืบทอดต�ำแหนง่ 93.94 ดีมำก

9 ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 98.86 ดีมำก

10 คุณลักษณะสว่นตัว 98.86 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 98.64 ดมีำก

ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

1) กำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน  

(รอ้ยละ)
ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 98.96 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

97.92 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 98.96 ดมีำก



ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน
ผลประเมิน  

(รอ้ยละ)
ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 98.96 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

99.17 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.38 ดมีำก

2) การประเมินคณะกรรมการบริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายบุคคล

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน ผลประเมิน  
(รอ้ยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.24 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

98.96 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.40 ดมีำก

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายคณะ

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน ผลประเมิน  
(รอ้ยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

99.81 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.94 ดมีำก
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3) การประเมินคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รายบุคคล

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน ผลประเมิน  
(รอ้ยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.24 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

99.81 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.68 ดมีำก

ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รายคณะ

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน ผลประเมิน  
(รอ้ยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

98.96 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.38 ดมีำก

4) การประเมินคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน ผลประเมิน  
(รอ้ยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 99.17 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 96.88 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

98.31 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 98.12 ดมีำก
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ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายคณะ

ล�ำดับ หวัข้อประเมิน ผลประเมิน  
(รอ้ยละ) ระดับ

1 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 100.00 ดีมำก

2 กำรประชุมของคณะกรรมกำร 99.07 ดีมำก

3 บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

100.00 ดีมำก

ภำพรวมเฉลีย่ 99.69 ดมีำก

5.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
	 	 บริษัทมนีโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในระดับท่ีเหมำะสม	

โดยค�ำนงึถึงผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท	และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรม
เดียวกัน	รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้
บรหิำรแต่ละท่ำน	โดยบริษัทใชค้วำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรของ
บรษัิทใหอ้ยูใ่นระดับท่ีเหมำะสม	และเปน็อัตรำท่ีแขง่ขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	เพื่อ
ท่ีจะดูแลและรักษำผู้บริหำรท่ีมีคุณภำพไว้	ผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำยภำระหน้ำท่ี
และควำมรับผดิชอบเพิม่ข้ึนจะได้รับค่ำตอบแทนเพิม่ท่ีเหมำะสมกับหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้น	ท้ังนี้บริษัทจัดให้มีค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้
อยำ่งชดัเจนและโปรง่ใส	และได้ผำ่นกำรอนมุติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้	โดยก�ำหนดใหม้ี
กำรเปดิเผยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมแบบท่ีส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

5.7 แผนกำรสบืทอดต�ำแหน่ง
	 	 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสืบทอดต�ำแหน่งโดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง	ซึ่งก็คือ	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	(CEO)	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	ตลอดจนพนักงำนว่ำกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทจะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงที	จึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
บริหำรท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์และแผนกำรสืบทอดต�ำแหนง่

5.8 กำรพัฒนำกรรมกำร

 	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีกำร
ฝกึอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี
ของบรษัิท	เชน่	กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	ผูบ้รหิำร	เปน็ต้น	เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุง
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือแต่งต้ัง
กรรมกำรใหม	่ฝ่ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่	รวมถึงกำรจัดให้มีกำรแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	และแนวทำง
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่
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โดยในปี 2562 ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ดังนี้

ล�ำดับ ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง หลักสตูรทีอ่บรม/สมัมนำในปี 2562

1 ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธำนกรรมกำร
และประธำนกรรมกำร
บริหำร

-

นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร	และประธำนสำย
ปฏิบัติกำร

-	เสวนำภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ	/	Leadership
-	กิจกรรมกำรเดินทำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ
-	เทคนิคกำรน�ำเสนออยำ่งมีประสิทธิภำพ
-	Executive	Course		on	Disruption	
			Readiness

2 นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร	และประธำนสำย
ปฏิบัติกำร

-	คอร์ส	Top	Form	Presentation	 
อำจำรย์	มิกิ	พำร์เมลี

3 นำงสำวพิชญำ			ตันโสด ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำย
พัฒนำธุรกิจ

-	THE	NEXT	Real	รุน่ท่ี	8	(16วัน)
-	KEY	Driver	2019	หัวข้อ	Why	Super	Fans
-	Real	Marketing
-	คอร์ส	Top	Form	Presentation	 
อำจำรย์	มิกิ	พำร์เมลี

4 นำงสำวประทีป		นวนสวำท รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
สำยสนับสนุนองค์กร

-	คอร์ส	Top	Form	Presentation	 
อำจำรย์	มิกิ	พำร์เมลี

5 นำงสำวสุทธิพร		หินฤทธิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีสำย
กำรเงินและบัญชี

-	คอร์ส	Top	Form	Presentation	 
อำจำรย์	มิกิ	พำร์เมลี

5.9 กำรควบคมุภำยใน

	 	 คณะกรรมกำรบรษัิทจัดใหบ้ริษัท	มรีะบบควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุทกุด้ำน	
ท้ังด้ำนกำรเงิน	และกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง	และจัดใหม้กีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสทิธิภำพเพยีงพอในกำร
ปกปอ้งดแูลรกัษำทรพัย์สนิของบริษัทอยูเ่สมอ	จัดใหม้กีำรก�ำหนดล�ำดับขัน้ของอ�ำนำจ
อนุมัติ	และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนท่ีมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล
ในตัว	ก�ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	มีหน่วยงำนตรวจ
สอบภำยในท่ีเป็นอิสระ	ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทกุหนว่ยงำนให้เปน็ไป
ตำมระเบยีบท่ีวำงไว้	รวมท้ังประเมนิประสทิธิภำพและควำมเพยีงพอของกำรควบคมุ
ภำยในหนว่ยงำนต่ำงๆ	ในบรษัิท	ท้ังน้ีบรษัิทได้ว่ำจ้ำง	บริษัท	แอค	คอนซลัท์	เซอรวิ์ส	
จ�ำกัด	เปน็ผูต้รวจสอบภำยใน	โดยรำยงำนขอ้มูลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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5.10 ควำมขัดแยง้ของผลประโยชน์

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	ได้ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งของผล
ประโยชน์	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

1)		 ไมใ่ชอ้�ำนำจหนำ้ท่ีในต�ำแหนง่กรรมกำร	เพื่อแสวงผลประโยชน์สว่นตน
หรือของผู้ใกล้ชิด	ไมว่่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

2)		 แจ้งให้บริษัททรำบอยำ่งรวดเร็ว	หำกมีเหตุกำรณ์ดังนี้
•	 กำรตอบรับเชิญเป็นกรรมกำร	หรือเป็นท่ีปรึกษำของบริษัทอ่ืน
•	 กรรมกำรและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม	หรือเป็นผู้ถือหุ้นใน

กิจกำรใดๆ	ซึ่งอำจมีผลประโยชน์	หรือเกิดควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์กับบริษัท

•	 มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ	ท่ีท�ำกับบริษัท	
โดยต้องระบุลักษณะของสัญญำ	ชื่อของคู่สัญญำ	และสว่นได้เสีย
ในสัญญำ

3)		 หำทำงหลีกเล่ียงไม่ให้มีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น	หำก
กรณีมีควำมขัดแย้งขึ้น	กรรมกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ	จะของดเว้นจำก
กำรร่วมอภิปรำยไม่ให้ควำมเห็น	หรืองดออกเสียงลงคะแนนในวำระ
ดังกล่ำว	หรือไม่เข้ำร่วมประชุมในวำระดังกล่ำว	หรือขอไม่รับเอกสำร
วำระกำรประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง	หรอืขอลำออกจำกต�ำแหนง่กรรมกำร	หำก
ควำมขัดแย้งนั้นถือ		เป็นเรื่องส�ำคัญ

4)		 กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งต่อควำม
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้นระหว่ำงท�ำงำนในฐำนะของฝำ่ย
บริหำร	และกำรด�ำเนินงำนในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำร	ซึ่งได้รับควำมไว้
วำงใจจำกผู้ถือหุ้น

5.11 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	
และเพื่อควำมโปรง่ใส	และปอ้งกันกำรแสวงหำผลประโยชนส์ว่นตนจำกกำรใชข้อ้มูล
ภำยในของบริษัท	ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้
ข้อมูลของบริษัท	ตำมท่ีปรำกฏในนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน	

5.12 รำยงำนประจ�ำปี

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับชอบในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	กำรจัดท�ำรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นกำรจัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป	โดยเลือกใช้
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นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติสม�ำเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง
ในกำรจัดท�ำ	รวมท้ังก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน	โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน	และเป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำน เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนบญัชแีละกำรเงิน   
มจี�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครัง้เข้ำรว่ม
ประชุม

1.	พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน/1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ

4/4

2.	นำยสมชัย	เพียรสถำพร	 กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
อิสระ

4/4

3.	รศ.สุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน	/1 กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
อิสระ

4/4

หมำยเหตุ		

/1	เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้ท่ีมีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินโดย

1.	 พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน	จบกำรศึกษำปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	/	ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒน	บริหำรศำสตร์	/	Financial	
Management	(Finance	Academy	Ft.	Benjamin	Harrison,	US.	Army)	/	Resources	Management	(International	Defense	Resources	Management	Institute	
US.	Navy)	/	วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุน่ท่ี	44	/	Director	Accreditation	Program	รุน่ท่ี	20	ปี	2004	สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2.	 รศ.	สุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน	จบกำรศึกษำ	Maitrise	es	Sciences	Economiques	(Gestion	Industrielle)Universite’	de	Toulouse	I,	France		/	ปริญญำโท:	เศรษฐศำสตร
มหำบัณฑิต	(บริหำรอุตสำหกรรม)/	Director	Accreditation	Program	รุน่ท่ี	94	ปี	2012	สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1)	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกต้องและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ	โดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้อบบญัชภีำยนอก	และผูบ้รหิำรท่ีรบัผดิชอบจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	
ท้ังรำยไตรมำส	และประจ�ำปี	คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบ
ทำน	หรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ	ท่ีเห็นว่ำจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจ
สอบบัญชีของบริษัท

2)	 สอบทำนใหบ้ริษัท	มรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมคีวำมเหมำะสม
และมีประสิทธิผล	โดยสอบทำนรว่มกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน
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3)	 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งต้ัง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำน
อ่ืนใด	ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน

4)	 สอบทำนกำรปฏิบติัของบรษัิทใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย	์
ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์	และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท

5)	 พิจำรณำ	คัดเลือก	แต่งต้ัง	และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท	รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำ
ตอบแทนของผู้สอบบญัช	ีโดยค�ำนึงถึงควำมเปน็อิสระ	ควำมนำ่เชื่อถือ	ควำมเพยีงพอของ
ทรพัยำกรปริมำณงำนตรวจสอบของส�ำนกังำนสอบบัญช	ีและประสบกำรณข์องบุคลำกร
ท่ีได้รับมอบหมำยให้ท�ำงำนตรวจสอบบัญชีของบริษัท	รวมถึงเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไมม่ีฝ่ำยจัดกำรเข้ำรว่มประชุมด้วย	อยำ่งน้อยปีละครั้ง

6)	 พจิำรณำกำรเปดิเผยขอ้มลูของบรษัิท	ในกรณท่ีีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยง	หรอืรำยกำรท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	รวมถึงให้ควำมเห็นถึงควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสม
ผลของกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7)	 ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษัิท	มอบหมำย	และคณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ชอบด้วย

8)	 จัดท�ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
ของบริษัท	ซึ่งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

9)	 รำยงำนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอยำ่งน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง

10)	มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมท่ีจ�ำเป็นในเรื่องต่ำงๆ	รวมถึงกำร
แสดงควำมเหน็ท่ีเปน็อิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชพีอ่ืนใดเมื่อเห็นว่ำจ�ำเปน็ด้วยค่ำใชจ่้ำย
ของบริษัท	เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนภำยใต้หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมกำรบรหิำร มจี�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครัง้เข้ำรว่ม
ประชุม

	1.	ดร.	อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 5/5

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

	3.	นำยสมศักด์ิ		อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำรบริหำร 5/5
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ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1)	 จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ	เปำ้หมำย	แผนกำรด�ำเนนิงำน	กลยุทธท์ำงธุรกิจและ
งบประมำณประจ�ำปีของบริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

2)	 ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษัิทใหเ้ปน็ไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ	เปำ้หมำยแผนกำร
ด�ำเนินงำน	กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

3)	 ก�ำหนดโครงสรำ้งองค์กร	และอ�ำนำจกำรบรหิำรจัดกำรโดยใหค้รอบคลมุรำยละเอียดกำร
คัดเลือก	กำรว่ำจ้ำง	กำรก�ำหนดผลประโยชนต์อบแทน	กำรโยกยำ้ย	กำรฝกึอบรม	และกำร
เลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท

4)	 อำจแต่งต้ังหรอืมอบหมำยใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคนกระท�ำกำรอยำ่งหนึ่งอยำ่ง
ใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมท่ีเห็นสมควรได้	และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
ยกเลิกเปล่ียนแปลง	หรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ	ได้

5)	 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนมุติักำรใชจ่้ำยในกำรด�ำเนนิกำรตำมปกติธุรกิจของบรษัิท	เชน่	กำรจัด
ซื้อทรัพย์สิน	กำรใช้จ่ำยเงินลงทุนท่ีส�ำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท	อำทิเชน่	มีอ�ำนำจ
อนุมัติเก่ียวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินถำวร	กำรให้กู้ยืมหรือลงทุนอ่ืนๆ	เช่น	ตรำสำรทุน	
ตรำสำรหน้ี	เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	/	มีอ�ำนำจอนุมัติกู้ยืมเงินจำกสถำบัน
กำรเงิน	ในวงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	/	มีอ�ำนำจอนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน		
และจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวรต่อรำยกำร	ในวงเงินต้ังแต่	10	ล้ำนบำท	/	มีอ�ำนำจอนุมัติกำร
ก่อภำระผูกพัน	กำรอำวัล	กำรค�ำประกัน	ในวงเงินไมเ่กิน	500	ล้ำนบำท	เป็นต้น

6)	 ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนใด	ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ท้ังนี้	กำรอนุมัติ
รำยกำรของคณะกรรมกำรบรหิำร	จะไมร่วมถึงกำรอนมุติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร
หรือบุคคลท่ีอำจมีควำม	ขัดแย้ง	มีสว่นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท	หรือกำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนกระท�ำกำร	แทนในกรณีดังกล่ำว	
รวมท้ังรำยกำรท่ีก�ำหนดใหต้้องขอควำมเหน็ชอบจำกผูถื้อหุน้ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กัน	และกำรได้มำหรือ	จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ส�ำคัญของบริษัท	เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย	ส�ำนักงำน	คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 119

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มจี�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครัง้เข้ำรว่ม
ประชุม

1.	พลโทหญิงส�ำอำงค์	ทองปำน/1 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

1/1

	2.	รศ.สุทัศน์	 รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน

1/1

	3.	นำยสมศักด์ิ			อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน

1/1

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

1)	 พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรของบริษัท
2)	 คัดเลือก	สรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกิจกำรของบริษัท	และสมควร

เสนอชื่อเปน็กรรมกำรในกรณท่ีีต�ำแหนง่ว่ำงลง	เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิท	หรอื
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจำรณำแต่งต้ัง

3)	 พิจำรณำเสนอโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร	ได้แก่	ค่ำตอบแทน	บ�ำเหน็จ	โบนัส	
สวัสดิกำร	ค่ำเบี้ยประชุม	และ	ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ	ท้ังด้ำนกำรเงิน	และอ่ืนๆ	ตำม
ตกลง

4)	 ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	โดยเก่ียวเน่ืองกับกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มจี�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกลุ ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครัง้เข้ำรว่ม
ประชุม

1.	นำยกำรุญ	 จันทรำงศุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง

1/1

2.	นำยสุทัศน์	รัตนเก้ือกังวำน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1

3.	นำยสุวิทย์				ตันโสด กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 120

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

1)	 สอบทำนและน�ำเสนอนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งและควำมเสีย่งท่ียอมรบัได้ให้แก่คณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

2)	 ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร
3)	 สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อติดตำมควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ	และด�ำเนินกำรให้

องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม
4)	 น�ำเสนอควำมเสี่ยงในภำพรวมของบริษัท	รวมถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม

ภำยใน	เพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ	ท่ีส�ำคัญให้กับคณะกรรมกำรบริษัท
5)	 ให้ค�ำแนะน�ำกับบรษัิทในด้ำนงำนบรหิำรควำมเสีย่งและกำรพจิำรณำแก้ไขขอ้มลูต่ำงๆ	ท่ี

เก่ียวกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6)	 ให้มีอ�ำนำจแต่งต้ังคณะท�ำงำนประเมินและติดตำมควำมเสี่ยงของบริษัท
7)	 เรื่องอ่ืนๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	โดยเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร	(Board	Diversity)	
โดยก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องสรรหำ	ให้มีควำมหลำกหลำย	ส�ำหรับผู้ท่ีจะมำท�ำหน้ำท่ี
กรรมกำร	โดยพิจำรณำจำกทักษะท่ีจ�ำเปน็ท่ียงัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำร	รวมท้ังวิชำชพี	ควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำน	เป็นต้น

การสรรหากรรมการบริษัท

	 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	4/2556	เมื่อวันท่ี	14	สิงหำคม	2556	ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	เพื่อท�ำหน้ำท่ีด้ำนกำรสรรหำและพิจำรณำโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะ	โดยจะพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมกำรตำม
เกณฑ์ท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก�ำหนด	รวมท้ังพจิำรณำจำกปจัจัยในด้ำนอ่ืนๆ	มำประกอบกัน	เชน่	ควำมรู	้
ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ	และควำมเอ้ือประโยชนต่์อกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษัิท	
เป็นต้น	เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	หรอืท่ีประชุมผูถื้อหุน้	เพ่ือพจิำรณำแต่งต้ัง	(แล้วแต่กรณ)ี	
โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.	 กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับ
ของบริษัท	ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย	5	คน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
ก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย	และกรรมกำรต้องมี
คุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก�ำหนด

3.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครำว	ให้กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน
หนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดในขณะน้ัน	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพ้นจำก
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ต�ำแหน่งไม่อำจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสำม	ก็ให้ใช้จ�ำนวนท่ีใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสำม	
แต่ไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหนง่ใน
ปแีรกและปท่ีีสองภำยหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้	ใหจั้บฉลำกกันว่ำผูใ้ดจะออก	สว่นปหีลังๆ	
ต่อไป	ใหก้รรมกำรผูท่ี้อยูใ่นต�ำแหนง่นำนท่ีสดุนั้นเปน็ผูอ้อกจำกต�ำแหนง่	โดยกรรมกำรซึ่ง
พ้นจำกต�ำแหนง่แล้วนั้นอำจได้รับเลือกต้ังใหมไ่ด้

4.	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูคั้ดเลือกและสรรหำบุคคลท่ีมคีวำม
รูค้วำมสำมำรถ	เหมำะสมกับกิจกำรของบริษัท	รวมท้ังพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อ
น�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

5.	 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เปน็ผูแ้ต่งต้ังกรรมกำร	โดยใชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรดัง
ต่อไปนี้
5.1.	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5.2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม	5.1	เลือกต้ังบุคคลเดียว	

หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้
5.3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ	เป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็น

กรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลือกต้ังในครั้งนั้น	ในกรณท่ีีบุคคล
ซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสยีงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น	ให้ประธำนท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

6.	 ในกรณีท่ีต�ำแหนง่กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	ให้
7.	 คณะอนกุรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือกและน�ำเสนอบุคคลซึง่มคีณุสมบัติ

และไมม่ลัีกษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยมหำชนเข้ำเปน็กรรมกำรแทนต�ำแหนง่กรรมกำรท่ี
ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครำวถัดไป	เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลือ
นอ้ยกว่ำสองเดือนโดยบุคคลซึง่เขำ้เปน็กรรมกำรดังกล่ำวจะอยูใ่นต�ำแหนง่กรรมกำรได้เพยีง
เท่ำวำระท่ียังเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนเขำ้แทน	โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่

8.	 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหนง่ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง	และมีจ�ำนวนหุน้นบัรวมกันได้ไมน่อ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย	3	คน	โดยมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งตำม
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท	มีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ	โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.	 ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมสิีทธอิอกเสียงท้ังหมดของบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิท
ยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถื้อหุน้รำยใหญ	่หรอืผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษัิท	โดยใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือโดย
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งด้วย
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2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ท่ีปรึกษำท่ีได้เงิน
เดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
บริษัทยอ่ยล�ำดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไมน่้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งต้ัง

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	ใน
ลักษณะท่ีเปน็	บดิำมำรดำ	คู่สมรส	พีน่อ้ง	และบุตร	รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของผูบ้รหิำร	
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ	่ผูม้อี�ำนำจควบคุม	หรอืบุคคลท่ีจะได้รบักำรเสนอชื่อเปน็ผูบ้ริหำรหรอืผู้มี
อ�ำนำจควบคมุของบรษัิท	หรอืบริษัทยอ่ย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน	รวมท้ังไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูถื้อหุ้นท่ีมนัีย	หรอืผู้มอี�ำนำจ
ควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพันธท์ำงธุรกิจกับบริษัท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ	่หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัท	เว้นแต่ได้พน้จำกกำรมลัีกษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไมน่อ้ยกว่ำสองปก่ีอนได้รบักำรแต่งต้ัง	ท้ังนี	้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจใหร้วมถึงรำยกำร
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี	ทจ.28/2551	เรื่องกำรขออนุญำตและกำร
อนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม	่

5.	 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทยอ่ย	บริษัทรว่ม	ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ	่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือ
หุน้สว่นของส�ำนกังำนสอบบญัชี	ซึ่งมผู้ีสอบบญัชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิท
รว่ม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไมน่้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งต้ัง

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
กฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน	ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบรษัิท	
บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถื้อหุน้รำยใหญ	่หรอืผู้มีอ�ำนำจควบคมุของบรษัิท	และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไมน่้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งต้ัง

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ	่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องบริษัท

8.	 ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมสีภำพอยำ่งเดียวกัน	และเปน็กำรแขง่ขนัท่ีมนียักับกิจกำรของบรษัิท
หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม
บรหิำรงำน	ลกูจ้ำง	พนกังำน	ท่ีปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ�ำ	หรอืถือหุน้เกินกว่ำรอ้ยละหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน	ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่ง
เดียวกันและเป็นกำรแขง่ขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัท
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10.	 ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหตั้ดสนิใจในกำรด�ำเนนิกิจกำรของ
บรษัิท	บรษัิทใหญ	่	บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	บรษัิทยอ่ยล�ำดับเดียวกัน	ผูถื้อหุน้รำยใหญ	่หรอื
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

11.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	เฉพำะท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียน

12.	 ไมด่�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรอิสระต่อเนื่องกันเป็นเวลำ	9	ปี

	 นอกจำกน้ีกรรมกำรอิสระท่ีด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย	1	คน	จะต้องเปน็บุคคล
ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้	รวมท้ัง	บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอ่ืนๆ	ประกอบด้วย	เช่น	
ประสบกำรณ์ในธุรกิจ	ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ	ควำมมีจริยธรรม	เป็นต้น

	 ส�ำหรบัหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบเปน็ไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรแต่งต้ัง
กรรมกำรบรษัิท		โดยกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต�ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รบักำรแต่งต้ังใหก้ลับมำด�ำรง
ต�ำแหนง่ใหมไ่ด้	กรณีท่ีต�ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	ให้
คณะกรรมกำรบรษัิทแต่งต้ังบุคคลท่ีมคีณุสมบติัครบถ้วนเปน็กรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบ
มจี�ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทก�ำหนด	โดยบุคคลท่ีเปน็กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต�ำแหนง่
ได้เพยีงวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน	และบรษัิทต้องแจ้งตลำดหลักทรพัยฯ์	ทันที
ท่ีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรอืถกูให้ออกก่อนครบวำระ

การสรรหากรรมการบริหาร
	 คณะกรรมกำรบรษัิทเปน็ผูแ้ต่งต้ังกรรมกำรบรหิำร	โดยเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บรหิำรระดับ
สูงของบริษัทท่ีสำมำรถบริหำรงำนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของ
บรษัิท	และสำมำรถก�ำหนดนโยบำย	แผนธุรกิจ	งบประมำณ	โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน	รวมถึงกำรตรวจ
สอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท		ตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมกำรบรษัิทเปน็ผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ซึง่จะประกอบด้วยกรรมกำร	
หรอืผูบ้รหิำรระดับสงูท่ีมำจำกสำยงำนต่ำงๆ	รวมแล้วไมน้่อยกว่ำ	3	คน	ท้ังนี	้คณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งมีวำระอยูใ่นต�ำแหนง่ตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนง่ของกำรเปน็กรรมกำรบรษัิท	และก�ำหนดใหมี้กำร
ประชุมอยำ่งนอ้ยปลีะ	1	คร้ัง	โดยองค์ประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งต้องมจี�ำนวนไมน่อ้ย
กว่ำก่ึงหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ซึ่งจะ
ประกอบด้วยกรรมกำร			รวมแล้วไมน้่อยกว่ำ	3	คน	ท้ังนีค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
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โดยมีวำระอยูใ่นต�ำแหนง่ตำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนง่ของกำรเป็นกรรมกำรบรษัิท		และก�ำหนดใหม้กีำร
ประชุมอยำ่งน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยองค์ประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้อง
มีจ�ำนวนไมน่้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

การสรรหาผู้บริหาร
	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะ
พจิำรณำแต่งต้ังผูบ้รหิำรจำกบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำนใน
สำยงำนท่ีเก่ียวข้อง

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทได้มีกำรลงทุนในบริษัทยอ่ย	จ�ำนวน	2	บริษัท	

1. บรษัิท รชิชี ่ดเีวลลอปเมนท์ 2016 จ�ำกัด
	 วันท่ีก่อต้ัง	 	 :		 15	ธันวำคม	2559	
	 ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	:		 31,000,000	บำท	
	 ชนิดหุ้น		 	 :		 หุ้นสำมัญ
	 จ�ำนวนหุ้น	 	 :		 310,000	หุ้น	
	 มูลค่ำหุ้นละ	 	 :		 100	บำท	
	 สัดสว่นกำรลงทุน	 :		 ร้อยละ	99.97

2. บรษัิท รชิีเ่พลซ เอกมัย จ�ำกัด
	 วันท่ีก่อต้ัง		 	 :		 21	มกรำคม	2562
	 ทุนจดทะเบียน	 	 :			 1,000,000	บำท
	 ชนิดหุ้น		 	 :			 หุ้นสำมัญ
	 จ�ำนวนหุ้น	 	 :			 10,000	หุ้น
	 มูลค่ำหุ้นละ	 	 :		 	100	บำท
	 สัดสว่นกำรลงทุน	 :			 ร้อยละ	99.97

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บรษัิทมนีโยบำยและวิธกีำรดแูลกรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรน�ำขอ้มลูภำยในของบรษัิทซึ่งยงั
ไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน	รวมท้ังกำรซื้อขำยหลักทรัพย์	ดังนี้

1.	 ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรรวมท้ังผูบ้รหิำรฝำ่ยต่ำงๆ	เก่ียวกับหนำ้ท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิติภำวะ	ต่อส�ำนักคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย	์และตลำดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษ	ตำม
มำตรำ	275	แหง่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
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2.	 บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย	์
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภำยใน	3	วันท�ำกำรนับแต่
วันท่ีเกิดรำยกำรเปล่ียนแปลง	และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ี
สง่รำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.	 บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัทเก่ียวกับกำร
ซื้อขำยหุน้ของบรษัิทอยำ่งน้อย	1	วันล่วงหน้ำก่อนท�ำกำรซื้อขำย	และใหเ้ลขำนกุำรบรษัิท
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดับสงูต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส

4.	 บรษัิทก�ำหนดใหก้รรมกำร	ผูบ้รหิำร	และผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้รบัทรำบขอ้มลูภำยใน
ท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	ซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อน	ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณ
เป็นเวลำ	1	เดือน	และควรรอคอยอย่ำงน้อย	24	ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สำธำรณชนแล้ว	รวมท้ังห้ำมไมใ่ห้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บรษัิทฯ จ่ำยค่ำสอบบญัชใีหกั้บค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

		 บริษัทฯ	จ่ำยค่ำสอบบัญชีให้กับบริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	จ�ำกัด		ซึ่งเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชี
ท่ีผู้สอบบัญชี	ประจ�ำปี	2562	รวมท้ังบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบ
บญัชท่ีีผูส้อบบญัชสีงักัดในรอบปบัีญชท่ีีผำ่นมำ	จ�ำนวนเงิน	1,670,000	บำท	ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ	อำทิ	ค่ำ
พำหนะ	ค่ำล่วงเวลำ	ค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน	จ�ำนวน	106,623	บำท

	 ท้ังนี้	บริษัทท่ีเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียใดๆ	
กับบริษัทฯ	/	ผู้บริหำร	/	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	และผู้สอบบัญชีมีควำม
เป็นอิสระ	มีคุณสมบัติท่ีได้รับกำรยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมท้ังเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



10 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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 บรษัิทด�ำเนินธุรกิจโดยมจุีดมุ่งหมำยทีเ่พื่อไม่แสวงหำผลก�ำไรเพยีงอยำ่งเดยีว  
บรษัิทต้องกำรทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมในกำรสง่เสรมิและสนับสนุนใหส้งัคมมคีวำมแข็งแกรง่ 
มคีวำมโปรง่ใส และมจีรยิธรรมโดยรวม โดยบรษัิทได้ยดึหลักแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

Corporate Social Responsibility หรอื (“CSR”) ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders)

	 บรษัิทมุง่ท่ีจะพฒันำกำรเติบโตธุรกิจ	ควบคู่พรอ้มไปกับกำรสง่เสรมิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	
โดยบริษัทค�ำนึงถึงกำรประกอบธุรกิจกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมท่ีอยู่ภำยใต้กฎหมำยและควำมเป็น
จริยธรรม	บริษัทมีมำตรกำรต่อต้ำนกำรแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค	โดยบริษัทมีนโยบำยกำรต้ัง
รำคำขำยสนิค้ำ(บำ้นหรือหอ้งชุด)ของบรษัิทจำกกำรส�ำรวจรำคำตลำด	และต้ังรำคำท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยได้
รบัผลตอบแทนอยำ่งเปน็ธรรมท้ังสองฝำ่ย	ซึง่รำคำดังกล่ำวจะเปน็รำคำท่ีบรษัิทสำมำรถแขง่ขนักับคูแ่ขง่
ในตลำดได้และสรำ้งควำมคุ้มค่ำให้แก่ผูบ้รโิภคในขณะเดียวกัน		ในสว่นของกำรสง่เสริมควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในหว่งธุรกิจนั้น	บรษัิทใหค้วำมส�ำคัญกับภำพลักษณแ์ละควำมนำ่เชื่อถือในตัวของบรษัิทเสมอ
มำ	โดยมีกำรปฏิบัติกับคู่ค้ำของบริษัทอยำ่งเป็นธรรม		ท้ังนี้กำรประกอบกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
นั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรท�ำธุรกิจกับผู้รับเหมำก่อสร้ำง	และท่ีปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงเป็นหลัก	ซึ่งทำง
บริษัทเชื่อว่ำกำรท�ำให้คู่ค้ำบริษัทมีควำมเชื่อมั่นในตัวบริษัทเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำและเติบโต
อย่ำงยั่งยืนของบริษัท		ดังน้ัน	ตลอดกำรท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำ	บริษัทไม่เคยมีกำรละเมิดสัญญำระหว่ำงกัน
จนท�ำให้เกิดกำรฟ้องร้อง	หรือช�ำระค่ำงวดไม่ตรงตำมท่ีสัญญำก�ำหนดแต่อย่ำงใด	นอกจำกนี้บริษัท
ยังมีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�ำนึกให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่ำงๆ	เช่น	กำร
สนับสนุนให้ผู้บริหำร	และพนักงำน	ให้ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีถูกต้องตำมลิขสิทธิ์	และกฎหมำย	เป็นต้น

2.เคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

	 บรษัิทมุง่ประกอบกิจกำรด้วยควำมโปรง่ใส	และต่อต้ำนกำรกระท�ำทจุริต	คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ	
พร้อมท้ังไมส่นบัสนนุใหพ้นกังำนสรำ้งควำมส�ำเรจ็ของงำนโดยแนวทำงทุจรติ	ซึง่บริษัทได้มกีำรปรับปรุง
กำรบริหำรจัดกำรภำยในให้มีกำรตรวจสอบและกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจภำยในท่ียำกต่อกำรกระท�ำ
ทจุรติ	รวมท้ังมกีระบวนกำรปรบัเปล่ียนทัศนคติของพนกังำน	ปลกูฝั่ งแนวทำงด้ำนจรยิธรรม	และควำม
เชื่อภำยในพนักงำนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี	โดยปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยและไมล่ะเมิดสิทธิในทุกๆ	ด้ำน

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บรษัิทมนีโยบำยไมส่นับสนนุใหพ้นกังำนสรำ้งควำมส�ำเรจ็ของงำนโดยกำรทุจรติ	โดยมีนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตจ�ำนวน	4	ข้อ	ดังนี้	

1.			 กำรสรำ้งจิตส�ำนกึ	ค่ำนยิม	ทัศนคติให้แก่พนกังำนในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบยีบ	ด้วยควำม
ซื่อสัตย์	สุจริต

2.			 จัดใหม้รีะบบกำรควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล	พรอ้มกับใหม้กีำรตรวจ
สอบและถ่วงดุลกำร			ใช้อ�ำนำจให้เหมำะสม	
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3.			 หำ้มมิใหก้รรมกำรบรษัิท	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนกระท�ำกำรใดๆ	อันเปน็กำรเรยีกรอ้ง	หรอื
ยอมรับซึ่งทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด	ส�ำหรบัตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีสง่ไปในทำงจูงใจให้
ปฏิบัติ

4.			 ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำรและพนักงำนให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน	หรือผล
ประโยชน์อ่ืนใดแก่	บุคคลภำยนอก	เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำใด	
ท่ีผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อ		ต�ำแหนง่หน้ำท่ีของตน

	 ซ่ึงได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรป้องกันกำรมี
สว่นเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น	ดังนี้

3.1		 จัดใหม้ฝีำ่ยตรวจสอบภำยใน	ท�ำหนำ้ท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน	กำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเน่ือง	โดยด�ำเนิน
กำรตรวจสอบแผนกำรตรวจสอบประจ�ำไตรมำสท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ	และรำยงำนผลกำรตรวจสอบอยำ่งมนียัส�ำคัญและขอ้เสนอแนะ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

3.2		 ก�ำหนดให้ผู้บริหำร	รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
และคอร์รปัชั่นอยำ่งต่อเนื่อง	เพื่อใหก้ำรน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น
ไปปฏิบัติอยำ่งมีประสิทธิผล	ตลอดจรติดตำม	ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำงสม�ำเสมอ	โดยน�ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ	อยำ่งทันเวลำและสม�ำเสมอ

3.3		 ก�ำหนดใหเ้ปดิชอ่งทำงกำรรบัเร่ืองร้องเรยีน	ท้ังภำยในและภำยนอกบริษัท	โดยภำยใน
บริษัทมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนภำยในองค์กร	สว่นภำยนอกสำมำรถสง่เรื่องร้องเรียน
ผ่ำนทำง	www.richy.co.th	ในหัวข้อช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน	หรือสำมำรถส่ง
อีเมล์ถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้ท่ี	audit.committee@richy.co.th	ท้ังนีใ้นกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน	และจะเก็บข้อมูลเป็นควำม
ลับและจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ�ำเป็น	โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้
ร้องเรียน	หำกผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนเองอำจเดือดร้องหรือเสียหำย	สำมำรถร้องขอให้
บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองได้

3.4		 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ	ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ	หรือข้อร้องเรียน	มี
หลักฐำนท่ีมเีหตอัุนควรใหเ้ชื่อว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำซึ่งอำจมผีลกระทบอยำ่งมี
นัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน	และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	รวมถึงกำรฝ่ำฝืน	กำรก
ระท�ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	หรือแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกัน
กำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน	หรือข้อสงสัยในรำยงำนกำรเงิน	หรือระบบ
กำรควบคมุภำยใน	คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท	เพื่อ
ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 129

	 ท้ังน้ีบริษัทได้มีกำรจัดฝึกอบรมพนักงำนภำยในองค์กร	เร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
เพื่อศึกษำ	ทบทวน	และพัฒนำกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท	ได้เล็งเห็นว่ำ	กำรพัฒนำสังคมและชุมชนเพื่อควำมยั่งยืนมีควำมส�ำคัญยิ่งท่ีจะพัฒนำสังคมและ
ชุมชนนั้นใหน้ำ่อยูอ่ำศยั	บรษัิท	จึงได้ด�ำเนนิกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอยำ่งต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.		 บริษัท	มีนโยบำยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อย่ำงชัดเจน	และ
ยึดถือปฏิบัติกันภำยในองค์กร	โดยจัดให้มีกำรพัฒนำสังคมในพื้นท่ีต่ำงๆ	อย่ำงน้อยปีละ	
1	ครั้ง	

2.		 สง่เสริมให้พนักงำนของบริษัท	มีจิตส�ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.		 เคำรพต่อขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ินท่ีบรษัิท	เขำ้ไปด�ำเนนิ
ธุรกิจ

4.		 ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม�ำเสมอ	เพื่อให้
ชุมชนท่ีบริษัท	ต้ังอยู่มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น	ท้ังท่ีด�ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำน
ของภำครัฐ	ภำคเอกชน	และชุมชน

5.		 ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ	กับชุมชนโดยรอบในพื้นท่ี	ท่ีบริษัท	เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ
อยูต่ำมควรแก่กรณี

	 ท้ังนี้	ในปี	2562	บรษัิทได้จัดกิจกรรม	CSR	อนบุำลปะกำรงั	จ.ชลบุร	ีเพื่ออนรุกัษ์ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม	,มอบทุนกำรศึกษำให้กับบุตรพนักงำนท่ีเรียนดีประจ�ำปี,	รว่มสนับสนุนสโมสรโรตำรี่สำกล	
จัดท�ำเสื้อว่ิงกำรกุศล	,บริจำคเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน	4	ชนเผ่ำในถ่ินทุรกันดำร	ณ	
โรงเรียน	Tai	National	School	ณ	เมืองเชียงตุง	สหภำพเมียนมำ่,	รว่มท�ำบุญผ้ำป่ำกำรศึกษำกับทำง	IR	
Network	ให้กับโรงเรียนบ้ำนทำงขวำง	จ.ขอนแก่น	เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำให้กับเยำวชนในพื้นท่ีได้มี
โอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตอาสา และปลูกฝังจิตส�านึก
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

	 ปลูกฝังจิตส�ำนกึใหพ้นักงำนมจิีตส�ำนึกและทัศนคติท่ีดี	สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใหเ้ปน็แบบอยำ่ง
ท่ีดี	ไมส่นับสนุนกำรกระท�ำทุจริต	มีกำรจัดให้รำงวัลและผลตอบแทนแก่พนักงำนอยำ่งเหมำะสม			เมื่อ
พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนด้วยควำมต้ังใจและมีควำมอุตสำหะซ่ึงจะสะท้อนจำกผลประเมินตัวชี้วัด
ควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำน	ซึ่งบริษัทเช่ือว่ำกำรให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส�ำคัญท่ี
สำมำรถป้องกันและลดปัญหำกำรเกิดทุจริตในบริษัทได้	ตลอดจนจัดต้ังหนว่ยงำนท่ีอยูภ่ำยใต้ควำมรับ
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ผดิชอบของฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล	เพื่อเปน็ชอ่งทำงส�ำหรบัพนกังำนในกำรรบัฟงัค�ำเรยีกรอ้งเมื่อพบเหน็
หรอืมีขอ้สงสยัท่ีอำจขดัต่อหลักจรรยำบรรณธุรกิจรวมไปถึงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจ้งเบำะแสกำรก
ระท�ำทจุรติ		ซึ่งหนว่ยงำนดังกล่ำวจะรบัฟงัด้วยควำมเปน็ธรรมและเปน็กลำงต่อทกุฝ่ำย	พรอ้มท้ังมกีำร
รักษำควำมลับของผูร้อ้งเรยีนเพื่อใหก้ำรด�ำเนนิกำรสอบสวนเปน็ไปอยำ่งรำบรื่น	และไมใ่หเ้กิดกำรกล่ัน
แกล้งต่อผู้ร้องเรียน	

6. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 บริษัท	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรบริหำรงำน	โดยมีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้
มำตรฐำนสิง่แวดล้อมท่ีค�ำนงึถึงสภำพแวดล้อมเปน็ส�ำคัญ	มกีำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคับเก่ียว
กับสิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้อยู่อย่ำงเคร่งครัด		เช่น	บริษัทต้องจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม	(EIA)	เพื่อยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรต่อส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม	(ส.ผ.)	ส�ำหรับโครงกำรอำคำรชุดท่ีมีจ�ำนวนต้ังแต่	80	หน่วยข้ึนไป	หรือโครงกำรบ้ำน
จัดสรรท่ีมีพื้นท่ีเกินกว่ำ	100	ไร่ข้ึนไป	หรือมีจ�ำนวนต้ังแต่	500	หลังขึ้นไป	นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันมลภำวะท่ีอำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่ำงและหลังก่อสร้ำง	มีกำร
ติดต้ังระบบบ�ำบัดน�ำเสียส่วนกลำงในแต่ละโครงกำร	เพ่ือให้น�ำเสียได้รับกำรบ�ำบัดก่อนท่ีจะระบำยลง
สู่ทำงสำธำรณะ	รวมถึงกำรจัดท�ำพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือลดภำวะโลกร้อนเนื่องจำกกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ		
เป็นต้น

	 ท้ังนี้บริษัทได้จัดฝึกอบรมตำมนโยบำยกำรรักษำส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนประจ�ำปี	ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในกำรจัดต้ังและปลูกจิตส�ำนึกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม	โดยได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรคอยดูแล
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

	 นอกจำกนี้บริษัทยังสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มค่ำ	โดยกำรน�ำวัสดุกลับมำใช้ใหม	่เชน่	
กำรใช้กระดำษสองหน้ำ	กำรปิดเครื่องปรับอำกำศ	ไฟฟ้ำ	ในช่วงพักงำนหรือช่วงท่ีผู้บริหำร	พนักงำน	
ไม่ได้อยู่ในห้องท�ำงำนเป็นเวลำนำน	กำรเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง	กำรใช้รถร่วมกันในกำรเดินทำง
เดียวกัน	ซึ่งกำรท�ำกิจกรรมดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่ำพลังงำนหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีลด
ลง	แต่ช่วยในกำรปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพื่อเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม



11 การควบคุม
ภายใน
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	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	ครั้งท่ี	1/2563		เมื่อวันท่ี	
27	กุมภำพันธ์	2563	ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบครบท้ังสำมท่ำน	เข้ำรว่มประชุมด้วย	คณะกรรมกำร
ได้พจิำรณำประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิท	ตำมแบบประเมนิควำมเพยีง
พอของระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยกำร
สอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนต่ำงๆ		5		สว่น	คือ	

1)	องค์กรและสภำพแวดล้อม	
2)	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	
3)	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	
4)	ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	
5)	ระบบกำรติดตำม	

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ	บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ	
โดยทุกส่วนมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงมีประสิทธิผล	โดยได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงบัญชีท่ียอมรับโดย
ท่ัวไป	ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และข้อบังคับของ
ตลำดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ในกำรรำยงำนงบกำรเงินรำยไตรมำส	งบกำรเงินประจ�ำปขีองบรษัิท
ตำมท่ีควรอยำ่งสม�ำเสมอ	รวมท้ังมกีระบวนกำรจัดท�ำและเปดิเผยข้อมลูในงบกำรเงินอยำ่งถูกต้องครบ
ถ้วน	เพียงพอ	และทันเวลำ	มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ	เหมำะสม	และมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณท่ี์เปล่ียนแปลงไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ	เพื่อใหก้ำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังนี้	ไม่พบประเด็น
ปัญหำหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
แต่ประกำรใด	รวมถึงระบบกำรควบคุมภำยในในเร่ืองกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ	่กรรมกำร	ผู้
บริหำร	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอยำ่งเพียงพอแล้ว	โดยสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
จำกกำรท่ีผูบ้รหิำรน�ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี�ำนำจ	ท้ังนี้	กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร	นอกจำกนี้	กรรมกำรตรวจสอบจะก�ำกับเรื่อง
กำรเป็นองค์กรท่ีมีกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	(Good	Corporate	Governance)	ให้มำกขึ้นด้วย

	 บรษัิทได้จัดใหม้กีำรจัดกำรบรหิำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเพยีงพอ	โดยผูบ้รหิำรได้
สนบัสนุนใหต้ระหนกัถึงควำมจ�ำเปน็ในกำรควบคมุภำยใน	โดยจัดใหม้กีำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี	ก�ำหนด
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบอยำ่งชัดเจน	รวมท้ังได้ก�ำหนดระเบียบ	ข้อบังคับ	นโยบำย	ระดับอ�ำนำจกำร
บรหิำร	และระดับกำรอนมุติัรำยกำรท่ีเหมำะสมอยำ่งเปน็ลำยลักษณอั์กษร		อีกท้ังบรษัิท	ได้จัดใหม้สีว่น
ตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเปน็อิสระในกำรติดตำมและประเมนิผลกำรควบคมุภำยใน	ซึง่รำยงำนโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพ่ือสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมต่ำงๆ	ให้สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทโดยรวม	โดยผลกำรตรวจสอบท่ีผ่ำนมำไม่พบว่ำมีข้อบกพร่องท่ี
เป็นสำระส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในแต่ประกำรใด	ส�ำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ออ่ืน	คณะ
กรรมกำรเห็นว่ำ	บริษัทมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอแล้วเชน่กัน
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	 ท้ังนี้	ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทครั้งท่ี	1/2563	เมื่อวันท่ี	27	กมุภำพนัธ	์
2563	บรษัิท	สอบบญัชธีรรมนติิ	จ�ำกัด	ผูส้อบบญัชีของบริษัท	ได้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรบั
ทรำบแล้วว่ำไมม่ข้ีอสงัเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทส�ำหรบัปสีิน้สดุ	ณ	วันท่ี	31	ธนัวำคม	2562

	 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี	1/2563	เมื่อวันท่ี	27	กมุภำพนัธ	์2563	ท่ีประชุม
มีมติแต่งต้ังบรษัิท	แอค	คอนซลัท์	เซอรวิ์ส		จ�ำกัด	เพื่อท�ำหน้ำท่ีเปน็ผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทในกำร
ตรวจสอบควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษัิทและรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อกร
รมกำรตรวจสอบของบริษัท	

	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงเดือนมกรำคม	2562	–	มีนำคม	2562	พบว่ำ
บรษัิทมกีำรปฎิบติังำนตำมคู่มอืกำรปฎิบัติงำน	ได้แก่	ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง	ระบบเจ้ำหนีก้ำรค้ำ	และระบบ
จ่ำยช�ำระ(รวมกำรเบิกจ่ำยค่ำก่อสร้ำง)	อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและปฎิบัติงำนอย่ำงสม�ำเสมอ		และใน
กรณีท่ีมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้ันตอนกำรปฎิบัติงำนของระบบงำนข้ำงต้น	ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
คู่มือปฎิบัติงำนแล้วอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	รวมท้ังกำรเปล่ียนแปลงขั้นตอนปฎิบัติงำนของระบบ
งำนนั้นได้ก�ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม	จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็น
คงค้ำงงวดก่อน	ไมม่ี

	 ส�ำหรบักำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนในระหว่ำงเดือนเมษำยน	2562	–	มถินุำยน	2562	พบว่ำมี
กำรปฏิบัติงำนของระบบเงินเดือนและค่ำแรงและบรหิำรงำนบุคคล	ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง	พบว่ำ	บริษัทฯ	มี
กำรจัดท�ำคู่มอืปฎิบติังำนของระบบงำนขำ้งต้นแล้วอยำ่งถกูต้องครบถ้วนและปฎิบัติงำนอยำ่งสม�ำเสมอ	
และคู่มืองบประมำณรวมและโครงกำร	ยังมีบำงสว่นปรับปรุงข้ันตอนปฎิบัติงำนให้ชัดเจนย่ิงข้ึน	ซึ่ง	ณ	
ปัจจุบันปรับปรุงแล้วเสร็จ		มีกำรปฎิบัติงำนอยำ่งถูกต้อง	ครบถ้วน	และปฎิบัติงำนอยำ่งสม�ำเสมอ		

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อน	มีกำรปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงำนระบบจัดซื้อ
และระบบจัดจ้ำง	ให้มีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับกำรปฎิบัติงำนในปัจจุบันแล้วเสร็จอย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษร	

	 ส�ำหรบักำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม	2562	–	กันยำยน	2562		พบว่ำ
ระบบรบัจอง/ยกเลิกกำรจอง/จัดเก็บเอกสำรกำรจอง	ระบบกำรจัดท�ำสญัญำ/ยกเลิก/จัดเก็บสญัญำจะ
ซื้อจะขำย	ระบบกำรรบัเงินจองและเงินท�ำสญัญำ	มกีำรปฎิบติัตำมคู่มือและระบบกำรควบคมุภำยในท่ี
ส�ำคัญตำมท่ีบรษัิทฯ	ก�ำหนดไว้	และปฎิบติัอยำ่งสม�ำเสมอ	ยกเว้นบำงสว่นมกีำรบนัทึกขอ้มลูไมค่รบถ้วน
สมบูรณ	์ซึ่ง	ณ	ปจัจุบนัได้ปรบัปรุงรำยละเอียดข้ันตอนกำรท�ำงำนและกำรควบคมุภำยในใหช้ดัเจนมำก
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับกำรปฎิบัติงำนในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว	

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อน	พบว่ำบรษัิทฯ	ได้มกีำรปรบัปรุงคู่มอืปฎิบติั
งำนระบบงบประมำณใหม้คีวำมชดัเจนท้ังในสว่นขั้นตอนปฎิบติังำนและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม
มำกยิง่ขึน้	ท้ังในขัน้ตอนกำรจัดท�ำงบประมำณโครงกำร	ขัน้ตอนกำรเปรียบเทียบผลรำยกำรเกิดจริงกับงบ
ประมำณประจ�ำโครงกำรและประจ�ำป	ีรหสังบประมำณ	เพื่อสอบยนักับรหสับัญช	ีและรูปแบบของฟอรม์
ต่ำงๆ	ท่ีใชใ้นกำรจัดท�ำงบประมำณ	ซ่ึงในปัจจุบนัได้จัดท�ำแล้วเสรจ็สมบูรณ์อยำ่งเป็นลำยลักษณอั์กษร	
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	 ส�ำหรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงเดือนตุลำคม	2562	–	ธันวำคม	2562	พบว่ำ
บริษัทมีกำรปฎิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฎิบัติงำน	ได้แก่ระบบเงินทดรองจ่ำย	ระบบเงินสดยอ่ย(ส�ำนักงำน
ใหญ่)	ระบบทรัพย์สินและกำรดูแลทรัพย์สิน	(รวมกำรตรวจนับทรัพย์สิน)อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและ
ปฎิบัติงำนอย่ำงสม�ำเสมอ		มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมและได้รับอนุมัติจำกผู้
บริหำรหนว่ยงำนอยำ่งครบถ้วนสมบูรณ์		

	 จำกกำรตรวจสอบติดตำมประเด็นคงค้ำงงวดก่อน	พบว่ำบริษัทฯ	ได้ปรับปรุงคู่มือปฎิบัติงำน
ของระบบงบประมำณ	ระบบงำนจอง	ระบบกำรท�ำสัญญำจะซ้ือจะขำย	ระบบกำรยกเลิกกำรจองและ
สัญญำจะซื้อจะขำย	และระบบกำรรับช�ำระเงิน(จองและเงินท�ำสัญญำ)	และติดตำมหนี้	แล้วเสร็จอยำ่ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรหนว่ยงำนอยำ่งครบถ้วน



12 รายการ
ระหว่างกัน
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บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ ลักษณะควำมสมัพันธ์

1. ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ถือหุ้นร้อยละ	36.055	ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

2. นำยสมศักด์ิ	อรรถบูรณ์วงศ์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ถือหุ้นร้อยละ	2.723	ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

3. นำงสำวสุณี		สถตินันท์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันท่ี		31	ธันวำคม	2562	ถือหุ้นร้อยละ	5.306	ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

4. รศ.สุทัศน์		รัตนเก้ือกังวำน	 -	 เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท

5. 	นำยวีระพล		อรรถบูรณ์วงศ์	 -	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ถือหุ้นร้อยละ	0.037	ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

6. นำงสำวนงลักษณ์		วนธรรมพงศ์ -	 เป็นกรรมกำรของบริษัท

-	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ถือหุ้นร้อยละ	0.052	ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

7. นำงสำวสำธินี	อรรถบูรณ์วงศ์ -	 เครือญำติกรรมกำร

8. ดร.ธัญนนท์	รัตนเก้ือกังวำน -	 เครือญำติกรรมกำร

9. นำงสำวดำรณำ	สถตินันท์ -	 เครือญำติกรรมกำร

10. นำงศรัณย์ธร		ศรีสุนทร -	 เป็นผู้บริหำรของบริษัท

11. นำงกล่ินสุคนธ์	ลือพงษ์ไพจิตร -			เป็นผู้บริหำรของบริษัท

12. บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด			
ประกอบธุรกิจ	ให้เชำ่พื้นท่ี

-	 ดร.อำภำ		อรรถบูรณ์วงศ์		เป็นกรรมกำรของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		และ
ถือหุ้นร้อยละ	9.720	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำงสำวนงลักษณ	์วนธรรมพงศ	์เปน็กรรมกำรของ	บรษัิท	อรรถบูรณส์นิทรัพย	์จ�ำกัด	
และถือหุ้นร้อยละ	7.481	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยปิติพัฒน์			พรพรหมพัฒน์	เป็นกรรมกำร	ของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด
และถือหุน้ร้อยละ	17.970	ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธนัวำคม		2562

-	 นำยสมศักด์ิ	อรรถบูรณ์วงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัดโดย
ถือหุ้นร้อยละ	4.880	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยพชิยั		อรรถบูรณ์วงศ	์	เปน็ผูถื้อหุน้ของบรษัิท	อรรถบูรณ์สนิทรพัย	์จ�ำกัด		โดยถือ
หุ้นร้อยละ	7.569	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำงสำวสำธินี	อรรถบูรณ์วงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด 
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 
	 บรษัิทมีกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลท่ีอำจมคีวำมขดัแยง้ต่ำงๆ	โดยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นนั้น
เปน็กำรท�ำรำยกำรกับผูถื้อหุน้และ/หรอืผูบ้ริหำรของบรษัิท	รวมถึงกำรท�ำรำยกำรกับบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง
กันซ่ึงมีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้เปน็ผูถื้อหุน้และ/หรือผูบ้รหิำร	ซึ่งสำมำรถสรุปลักษณะควำมสมัพนัธ์
ได้ดังนี้	
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บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ ลักษณะควำมสมัพันธ์

12. บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด			
ประกอบธุรกิจ	ให้เชำ่พื้นท่ี

-	 นำงสำวพิชญำ		ตันโสด	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดยถือ
หุ้นร้อยละ	19.350	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยกอล์ฟ	อรรถบูรณ์วงศ์	 	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยชุติวัต	อรรถบูรณ์วงศ์	 	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยจิรำยุ	อรรถบูรณ์วงศ์	 	 เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำงสำวสุนิสำ	คูสุรัตน์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		โดยถือ
หุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำงสำวเจตนิพิฐ	วนธรรมพงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยยศพนธ์	วนธรรมพงศ์	 	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยพรสิทธ์ิ	วนธรรมพงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำงสำวสิทธิรัตน์	วนธรรมพงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		
โดยถือหุ้นร้อยละ	3.472	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยศุภณัฐ	อรรถบูรณ์วงศ์	 	เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	0.890	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562

-	 นำยณัฐภัทร	อรรถบูรณ์วงศ์		เป็นผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด		 
โดยถือหุ้นร้อยละ	0.890	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	ณ	วันท่ี		31		ธันวำคม		2562
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ล�ำดับ
บุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขัดแยง้

กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตสุมผล 

และควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบปี 
2562

ปี 
2561

1. บริษัท	อรรถบูรณ์
สินทรัพย์	จ�ำกัด

ค่ำเชำ่
ส�ำนักงำน

1.87 1.84 บริษัทเชำ่พื้นท่ีส�ำนักงำน	ชั้น		7		ของอำคำรอรรถบูรณ์		โดยได้มีกำร
จัดท�ำสญัญำเชำ่พื้นท่ีหอ้งเลขท่ี	701		เนื้อท่ี	541.67		ตำรำงเมตร	โดย
มีสัญญำเชำ่และสัญญำบริกำร	ดังนี้

1)	สญัญำเชำ่เลขท่ี	สช.001/60	ลว.1	มี.ค.	60	ก�ำหนดระยะเวลำ	3	ปี		
นบัแต่วันท่ี	1	มนีำคม	60	–29	ก.พ.	2563		เดือนละ		75,833.80	บำท	
(140	บำท/	ตำรำงเมตร/เดือน)		โดยช�ำระล่วงหนำ้ภำยในวันท่ี	5		ของ
ทกุเดือน		รำคำดังกล่ำวเปน็รำคำท่ีสำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ใหเ้ชำ่
รำยอ่ืนท่ีมรีำคำค่ำเชำ่อยูท่ี่		160	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน

2)	สญัญำบรกิำรเลขท่ี	สบ.001/60	ลว.1	ม.ีค.	60	มกี�ำหนดระยะเวลำให้
บรกิำร	3	ป	ีเริม่ต้นวันท่ี	1	ม.ีค.	60	–	29	ก.พ.	63	เดือนละ	60,856.62	
บำท	ช�ำระค่ำบรกิำรสว่นกลำงภำยในวันท่ี	5	ของทกุเดือน	รำคำดัง
กล่ำวเป็นรำคำท่ีสำมำรถเทียบเคียงได้กับผูใ้หเ้ชำ่รำยอ่ืนท่ีมีรำคำค่ำ
บรกิำรอยูท่ี่		112.35	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน

3)	สัญญำเช่ำเลขท่ี	สช.001/60	ลว.1	มี.ค.	60	ก�ำหนดระยะเวลำ	3	ป	ี	
นับแต่วันท่ี	1	มีนำคม	60	–29	ก.พ.	2563		เดือนละ		75,833.80	
บำท	(140	บำท/	ตำรำงเมตร/เดือน)		โดยช�ำระล่วงหน้ำภำยในวัน
ท่ี	5		ของทุกเดือน		รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำท่ีสำมำรถเทียบเคียงได้
กับผู้ให้เช่ำรำยอ่ืนท่ีมีรำคำค่ำเช่ำอยู่ท่ี		160	บำท/	ตำรำงเมตร	/	
เดือน

4)	สัญญำบริกำรเลขท่ี	สบ.001/60	ลว.1	มี.ค.	60	มีก�ำหนดระยะ
เวลำให้บริกำร	3	ปี	เริ่มต้นวันท่ี1	มี.ค.	60	–	29	ก.พ.	63	เดือนละ	
60,856.62	บำท	ช�ำระค่ำบริกำรส่วนกลำงภำยในวันท่ี	5	ของทุก
เดือน	รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำท่ีสำมำรถเทียบเคียงได้กับผู้ให้เช่ำ
รำยอ่ืนท่ีมีรำคำค่ำบริกำรอยู่ท่ี		112.35	บำท/	ตำรำงเมตร	/	เดือน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว	สม
เหตุสมผล	และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	
เนื่องจำกเง่ือนไขกำรท�ำสัญญำและรำคำมีควำมสมเหตุสมผล

12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน 

 บริษัทมกีำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอันเนื่องมำจำกกำรด�ำเนนิธุรกิจกับบุคคลท่ีอำจมคีวำมขดัแยง้	
ซึง่สำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	โดยแบง่ตำมประเภทได้ดังนี้
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ล�ำดับ
บุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขัดแยง้

กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตสุมผล 

และควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบปี 
2562

ปี 
2561

2 เงินรับล่วง
หน้ำจำกลูกค้ำ
มูลค่ำรำยกำร

3.26 3.11 คุณพิชญำ	ตันโสด	ได้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยห้องชุด	ณ	 
วันท่ี	18	มถินุำยน	2559	เพื่อซื้อหอ้งชุดโครงกำรเดอะรชิ@	นำนำ		ดังนี้

1)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี	R2C59/003		หอ้ง	0401B/09	 
มลูค่ำ	10,519,470	บำท

2)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี	R2C59/031		หอ้ง	0402A/10	 
มลูค่ำ	7,128,527	บำท

3)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี			R2C59/032		หอ้ง	0403A/11	 
มลูค่ำ	6,732,497	บำท

4)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี			R2C59/033		หอ้ง	0404B/12	 
มลูค่ำ	9,572,317	บำท

5)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี			R2C59/035		หอ้ง	0405A/13	 
มลูค่ำ	6,674,542	บำท

6)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี			R2C59/034		หอ้ง	0406B/14	 
มลูค่ำ	10,586,538	บำท

คุณสมศักด์ิ		อรรถบูรณ์วงศ์	ได้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยห้องชุด	ณ	วันท่ี	
02	พฤศจิกำยน	2561	เพื่อซื้อห้องชุดโครงกำร		เดอะริช	พระรำม9-
ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น			ดังนี้

1)	สญัญำจะซื้อจะขำยเลขท่ี	R5C61/005		หอ้ง	1020	 
มลูค่ำ	3,045,820	บำท

3 บริษัท	อรรถบูรณ์
สินทรัพย์จ�ำกัด

รำยได้จำก
กำรขำยมูลค่ำ

รำยกำร

- 8.11 บริษัท		อรรถบูรณ์สินทรัพย์	จ�ำกัด	ได้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยห้องชุด	
เพื่อซื้อห้องชุดโครงกำรริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น		ดังนี้

1)	สญัญำจะซื้อจะขำย	เลขท่ี	RK4	C59/377	ห้อง	12/12		 
มลูค่ำ	2,045,518	บำท

2)	สญัญำจะซื้อจะขำย	เลขท่ี	RK4	C59/378	ห้อง	12/13		 
มลูค่ำ	2,022,562	บำท

3)	สญัญำจะซื้อจะขำย	เลขท่ี	RK4	C59/380	ห้อง	12/14		 
มลูค่ำ	2,022,562	บำท

4)	สญัญำจะซื้อจะขำย	เลขท่ี	RK4	C59/381	ห้อง	12/15		 
มลูค่ำ	2,022,562	บำท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ		รำยกำรดังกล่ำว
เป็นรำยกำรขำยห้องชุดซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของบริษัท	ซึ่งมีรำคำและ
เง่ือนไขกำรค้ำท่ีเป็นรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำโดยท่ัวไปเช่นเดียวกับ
กำรขำยให้กับลูกค้ำท่ัวไป
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ล�ำดับ
บุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขัดแยง้

กษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็น และควำมสมเหตสุมผล 

และควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบปี 
2562

ปี 
2561

4 ดร.อำภำ	 
อรรถบูรณ์วงศ์

เงินให้กู้ยืม 90.23 64.98 ดร.อำภำ	อรรถบูรณ์วงศ์	กู้ยืมเงินจำก	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ำกัด	
(มหำชน)		อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	6.65		ต่อปี	ดังนี้

1)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L61-001	วันท่ี		04	เมษำยน	2561		 
จ�ำนวน		6,500,000	บำท

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

3)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L61-003	วันท่ี		04	กันยำยน	2561		 
จ�ำนวน		15,693,400	บำท

4)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L61-004	วันท่ี		29	ตุลำคม	2561		 
จ�ำนวน		2,000,000	บำท

5)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L61-005	วันท่ี		30	พฤศจิกำยน	2561		
จ�ำนวน		22,680,000	บำท

6)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L62-001	วันท่ี		12	มิถุนำยน	2562		 
จ�ำนวน		16,884,000	บำท

7)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L62-002	วันท่ี		29	สิงหำคม	2562		 
จ�ำนวน		3,329,565	บำท

8)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L62-003A	วันท่ี		04	กันยำยน	2562		 
จ�ำนวน		13,744,500	บำท

9)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L62-006	วันท่ี		06	ธันวำคม	2562		 
จ�ำนวน		3,000,000	บำท

10)	สัญญำกู้เงิน	เลขท่ี	L62-007	วันท่ี		13	ธันวำคม	2562		 
จ�ำนวน		5,600,000	บำท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว	สม
เหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท		
เนื่องจำกมีเง่ือนไขท่ีเปน็ธรรมและไมก่่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ตำมมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท	ซึ่งมี
กำรก�ำหนดดอกเบี้ยและเง่ือนไขกำรช�ำระเงินตำมปกติ		

5 บริษัท	เค	ซี	เอส	
แอนด์	แอสโซซิ
เอทส์		จ�ำกัด

ค่ำบริหำร
โครงกำร

- 3.17 บริษัทได้ว่ำจ้ำง	เค	ซี	เอส	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	ให้เป็นผู้ควบคุมงำน
และบริหำรโครงกำร	ดังนี้

1)	สญัญำจ้ำงผู้บรหิำรและควบคุมกำรก่อสรำ้งโครงกำรเดอะริช	สำทร-
ตำกสิน	ณ	วันท่ี	1	กันยำยน		2558		มูลค่ำสัญญำ	9.43	ล้ำนบำท		
สญัญำสิน้สดุ	วันท่ี	31	พฤษภำคม	2560

2)	สัญญำจ้ำงผู้บริหำรและควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรริชพำร์ค@	
ทรปิเปิ้ ลสเตชัน่	ณ	วันท่ี	1	ตลุำคม		2558		มลูค่ำสญัญำ	10.22	ล้ำน
บำท		สญัญำสิน้สดุ	วันท่ี	30	มิถนุำยน	2561

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ		รำยกำรดังกล่ำวสม
เหตุสมผลและเปน็ไปเพ่ือประโยชนใ์นกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
เป็นไปตำมอัตรำตลำดแล้ว



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 141

12.3 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึน้มคีวำมจ�ำเปน็และควำมสมเหตสุมผลของกำรท�ำรำยกำรเพื่อก่อให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุด	ต่อบริษัท		โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รว่มกันพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ท่ีเกิดข้ึน	พจิำรณำถึงควำมจ�ำเปน็ของกำรเขำ้ท�ำรำยกำรและควำมสมเหตสุมผลของอัตรำท่ีคิดระหว่ำง
กัน	พรอ้มท้ังเปดิเผยประเภทและมลูค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันของบรษัิทกับบุคคลท่ีอำจมคีวำมขดัแยง้
ภำยใต้ประกำศและข้อบังคับของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		และ
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	4/2556		เมื่อวันท่ี	14	สงิหำคม	2556		คณะกรรมกำร
ได้พิจำรณำอนุมัติมำตรกำรข้ันตอนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน	พ.ศ.	2546	และประกำศคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทุนในเรื่องท่ีเก่ียวข้องส�ำหรับกรณีท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์	คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำร
และควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนั้นๆ	โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมลักษณะ
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม	และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำ
ตลำด	และหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจ
เกิดขึ้น	บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว	เพื่อน�ำ
ไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี	โดย
กรรมกำรผูม้สีว่นได้เสยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในรำยกำรดังกล่ำว	อีกท้ังมกีำรเปดิเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท

12.5 นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 ส�ำหรับแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตนั้น	บริษัทมีนโยบำยในกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน	ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทรำยกำรได้ดังนี้

1.   รำยกำรค�ำประกันเงินกู้ยมืสถำบนัทำงกำรเงิน

	 บริษัทจะเจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อด�ำเนินกำรปลดภำระค�ำประกันของกรรมกำร	
และผูถื้อหุน้ของบริษัท	อยำ่งไรก็ดีกำรอนมุติัหรอืไมน่ั้น	ขึ้นอยูกั่บกำรพิจำรณำของสถำบนักำร
เงินดังกล่ำว	
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2.  รำยกำรขำยหอ้งชุดกับบุคคลทีเ่กีย่วข้อง

	 แนวโน้มรำยกำรขำยห้องชุดระหว่ำงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	ท้ังนี้หำกรำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวเกิดขึ้นอีกในอนำคตบรษัิทจะปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีได้ก�ำหนดไว้ใหช้ดัเจน	เปน็
ธรรม	และไมก่่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์	

3.   รำยกำรเช่ำส�ำนักงำนของบรษัิทกับบรษัิททีเ่กีย่วข้อง

	 แนวโนม้รำยกำรเชำ่ส�ำนักงำนกับบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง	ท้ังนีห้ำกรำยกำรลักษณะดังกล่ำว
เกิดขึ้นอีกในอนำคตบริษัทจะปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีได้ก�ำหนดไว้

	 ท้ังนี้	หำกมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นเกิดข้ึนในอนำคต	บริษัทจะปฏิบัติให้
ชดัเจน	เปน็ธรรม	และไมก่่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชนเ์พื่อใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	
และตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย	รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	ท้ังน้ีในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน	บุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนกำรพิจำรณำอนุมัติ	ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว	โดยจะน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท	และ/หรือ	ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ตำมแต่กรณี	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำ
เพื่ออนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำร

	 นอกจำกนัน้บรษัิทจะปฏิบติัตำมมำตรฐำนบญัช	ีเรื่องเปดิเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคล	หรอืกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงก�ำหนดโดยสภำวิชำชพีบญัชใีนพระบรมรำชูปถัมภ์	โดยบรษัิทจะเปดิเผยลักษณะควำม
สัมพันธ์	และรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท	รวมท้ัง
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	ของบริษัท	



13 ข้อมูล
ทางการเงิน
ที่ส�าคัญ
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13.1  สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
13.1.1 รำยงำนกำรตรวจสอบบญัชี

ประจ�ำงวด ผูส้อบบญัชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ

ปี		2557 นำยสมคิด		เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	2785		
บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ำกัด

ผูส้อบบัญชไีด้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัช	ีอยำ่งไมม่เีง่ือนไข	
ว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน	และผลกำรด�ำเนนิงำน	และกระแส
เงินสด	โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป		

อย่ำงไรก็ตำม	ผู้บริหำรของบริษัทได้จัดประเภทรำยกำรของต้นทุน
ขำยบำงรำยกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยโดยไม่มีผลกระทบต่อผล
กำรด�ำเนนิงำนและก�ำไรต่อหุน้	ซึ่งผูส้อบบญัชเีห็นชอบด้วยโดยไมม่ี
กำรขยำยขอบเขตกำรตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน

ปี	2558 นำยจิโรจ	ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	5113
บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด

ผูส้อบบัญชไีด้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัช	ีอยำ่งไมม่เีง่ือนไข
ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป

เรื่องอ่ืน	งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ของบรษัิท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2558	
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2558	และงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปสิีน้สดุวันท่ี	31	ธันวำคม	2558	ท่ีแสดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน	ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำม
รำยงำนลงวันท่ี	29	กุมภำพันธ์	2559	

ปี	2559 นำงสำวกรรณิกำร์		วิภำณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	7305	
บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด

ผูส้อบบัญชไีด้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัช	ีอยำ่งไมม่เีง่ือนไข
ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป

เรื่องอ่ืน	งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ของบรษัิท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2559	
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2559	และงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปสิีน้สดุวันท่ี	31	ธันวำคม	2559	ท่ีแสดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน	ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำม
รำยงำนลงวันท่ี	28	กุมภำพันธ์	2560	
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ประจ�ำงวด ผูส้อบบญัชี สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบ

ปี	2560 นำยเจษฎำ		หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	3759
บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด

ผูส้อบบัญชไีด้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัช	ีอยำ่งไมม่เีง่ือนไข
ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป

เรื่องอ่ืน	งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ของบรษัิท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2560	และงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปสิีน้สดุวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	ท่ีแสดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน	ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำม
รำยงำนลงวันท่ี	27	กุมภำพันธ์	2561		

ปี	2561 นำงสำววันนิสำ	งำมบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	6838
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด

ผูส้อบบัญชไีด้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัช	ีอยำ่งไมม่เีง่ือนไข
ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป

เรื่องอ่ืน	งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ของบรษัิท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2561	และงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปสิีน้สดุวันท่ี	31	ธันวำคม	2561	ท่ีแสดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน	ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำม
รำยงำนลงวันท่ี	26	กุมภำพันธ์	2562		

ปี	2562 นำงสำววันนิสำ	งำมบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	6838
บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ำกัด

ผูส้อบบัญชไีด้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัช	ีอยำ่งไมม่เีง่ือนไข
ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป

เรื่องอ่ืน	งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ของบรษัิท	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�ำหรับปีสิ้นสุด	31	ธันวำคม	2562	และงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้	และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปสิีน้สดุวันท่ี	31	ธันวำคม	2562	ท่ีแสดงเปน็ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน	ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำม
รำยงำนลงวันท่ี	27	กุมภำพันธ์	2563		
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13.1.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบรษัิท                                                     

                                                                                                                                                                  บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ำกดั  (มหำชน) 
 

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 84 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท                                                      

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

                        ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562  
                                                                                                                                                                                                        (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 84.87 1.40 23.98 0.48 24.75 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมำยเวียนอื่น 274.36 4.52 432.44 8.44 396.81 6.09 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 64.98 1.27 90.23 1.38 
ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำร อสังหำริมทรัพย ์-สุทธิ 5,613.96 92.61 4,543.88 88.75 5,914.08 90.68 
 รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 5,973.19 98.53 5,065.28 98.94 6,425.87 98.53 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 8.77 0.15 - - - - 
   ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ – สุทธิ 37.16 0.61 21.61 0.42 13.29 0.20 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 0.71 0.01 0.36 0.01 0.61 0.01 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 36.60 0.60 26.26 0.51 22.63 0.35 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 6.10 0.10 5.95 0.12 59.64 0.91 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 89.34 1.47 54.18 1.06 96.17 1.47 
รวมสินทรัพย์ 6,062.53 100.00 5,119.46 100.00 6,522.04 100 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 6.78 0.11 12.42 0.24 45.84 0.70 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 723.43 11.93 175.93 3.44 238.89 3.66 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 0.49 0.01 0.52 0.01 
หน้ีสินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,432.49 40.13 1,968.75 38.46 1,909.12 29.27 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบุคคลและกิจกำรที่เกีย่วขอ้งกนั - - - - 14.00 0.21 
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ -  444.33 8.68 449.64 6.89 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 
หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 

25.13 
49.11 

0.41 
0.81 

29.37 
72.44 

0.57 
1.41 

0.60 
56.79 

0.01 
0.88 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,236.94 53.39 2,703.73 52.81 2,715.40 41.63 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - - 1.78 0.03 1.25 0.02 
เงินกูย้ืมระยะยำว 955.14 15.76 99.65 1.95 1,368.57 20.98 
หน้ีสินตำมภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 
ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 

2.98 
- 

0.05 
- 

3.14 
1.15 

0.06 
0.02 

5.50 
1.27 

0.08 
0.03 

       รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 958.12 15.81 105.75 2.06 1,376.59 21.11 
       รวมหนี้สิน 4,195.06 69.20 2,809.45 54.88 4,091.99 62.74 
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ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 85 

 
31 ธันวาคม 2560 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2561 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบ) 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
   ทุนเรือนหุ้น       
   ทุนจดทะเบียน  1,289.36 21.27 1,381.46 26.98 1,578.81 24.21 
  ทุนที่ออกและเรียกช ำระแลว้  975.20 16.09 1,044.86 20.42 1,194.22 18.31 
  ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 538.40 8.88 538.40 10.52 538.45 8.26 
ก าไรสะสม       
   จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 46.61 0.77 69.44 1.36 75.48 1.15 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 307.27 5.08 657.31 12.84 621.90 9.54 
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1867.48 30.80 2,310.01 45.12 2,430.05 37.26 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,062.54 100.00 5,119.46 100.00 6,522.04 100.00 
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ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 86 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,314.41 99.04 2,680.99 99.04 1,193.64 97.73 

ตน้ทุนจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ (871.00) (65.63) (1,773.79) (65.52) (753.38) (61.68) 

 ก ำไรขั้นตน้ 443.40 33.41 907.19 33.51 440.26 36.05 

 รำยไดอ้ื่น 12.72 0.96 27.65 1.02 31.63 2.59 
รวมรำยได ้ 1,327.13 100.00 2,706.90 100.00 1,221.36 100.00 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (200.41) (15.10) (268.73) (9.93) (202.05) (16.54) 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (51.79) (3.90) (88.77) (3.28) (68.93) (5.64) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (39.09) (2.95) (13.40) (0.50) (13.89) (1.14) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 164.84 12.42 563.94 20.83 187.01 15.31 
ภำษีเงินได ้ (31.92) (2.41) 112.92 4.17 39.63 3.24 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 132.92 10.02 451.02 16.66 147.37 12.07 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั - - - - (1.23) (0.10) 

ก ำไรขำดทุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 132.92 10.02 451.02 16.66 146.14 11.97 
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ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 87 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไรกอ่นภำษีเงินได ้ 164.83 563.94 187.01 
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย) 
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

   

       ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 14.52 12.91 10.96 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว - 0.32 - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยแ์ละหน้ีสินสุทธิ - 0.10 (7.59) 
ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค - 1.15 0.11 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน (0.88) 0.17 0.80 
ดอกเบี้ยรับ (0.52) (1.43) (4.51) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 39.09 13.40 13.89 
 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด ำเนินงำน 217.92 590.41 198.46 

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน    
      ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ (291.49) 1,234.91 (1,017.94) 
      ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 55.59 (161.55) (172.57) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 213.32 (54.05) 70.81 
      รำยไดร้ับล่วงหน้ำ - (35.67) 5.30 
      สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  (20.04) 23.33 (15.64) 
      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (0.07) (0.10) (0.53) 

เงินสดไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน 175.55 1,597.28 (932.13) 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (27.33) (98.34) (67.58) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน 147.33 1,498.93 (999.72) 
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ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 88 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2560 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบ) 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ    

เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ (0.09) 0.26 (53.15) 
เงินสดรับและจ่ำยจำกกำรช ำระค่ำหุ้นในบริษทัย่อย - 0.00 - 
เงินสดจ่ำยซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9.82) (2.91) (2.40) 
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.22) (0.12) (0.48) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทนุชัว่ครำว - (193.20) (929.00) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุชัว่ครำว - 193.36 931.22 
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - (69.55) (44.55) 
เงินสดรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจกำรที่เกีย่วขอ้งกนั - 5.94 21.21 
ซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (2.14) - - 
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 0.48 0.95 2.59 

เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ปใน)จำกกิจกรรมลงทุน (11.80) (66.11) (74.56) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    

เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย (195.10) (163.86) (169.91) 
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงนิ (614.61) 5.62 3.41 
เงินสดรับจำกกำรออกตัว๋แลกเงิน - - 160.00 
เงินสดจ่ำยช ำระตัว๋แลกเงิน - - (130.00) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (ลดลง) - (0.52) (0.62) 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เกีย่วขอ้ง (10.00) - 14.00 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู ้ 862.30 - 1,379.70 
เงินสดจ่ำยช ำระหุ้นกู ้ (540.00) (500.00) (862.30) 
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 1,232.07 668.23 1,192.76 
เงินสดจ่ำยช ำระจำกเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงนิ (1,018.07) (1,494.70) (485.88) 
รับเงินสดกำรเพิ่มทุน 219.18 - 0.16 
จ่ำยเงินปันผล (4.98) (8.48) (26.26) 
เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ปใน)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (69.22) (1,493.71) (1,075.04) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 66.30 (60.88) 0.76 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 18.56 84.86 23.98 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 84.86 23.98 24.74 
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ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 89 

 
 
 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

 

รายการ 
 

หน่วย 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่   

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
  อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.85 1.87 2.37 
  อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว เท่ำ 0.03 0.17 0.16 
  อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.05 0.55 (0.37) 
  อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ N/A N/A N/A 
  ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลีย่ วนั N/A N/A N/A 
  อตัรำหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 0.17 0.35 0.14 
  ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั 2196 1046 2547 
  อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี เท่ำ 1.85 3.94 3.61 
  ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 197 93 101 
  Cash cycle วนั 1998 954 2446 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
  อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 33.73 33.84 36.88 
  อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 14.55 20.50 14.18 
  อตัรำก ำไรสุทธิ % 10.02 16.65 12.03 
  อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 7.85 21.59 6.22 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency  Ratio) 
  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % 3.51 10.33 3.45 
  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร % 91.55 804.50 267.25 
  อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.23 0.48 0.20 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
  อตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่ำ 2.25 1.22 1.68 
  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 5.22 3.60 1.25 
  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั เท่ำ 0.09 0.30 0.11 
  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 53.84 6.38 5.82 
ขอ้มูลต่อหุ้น 
   มูลค่ำหุ้นตำมบญัชีต่อหุ้น  บำท 1.91 2.21 2.03 
   ก ำไรสุทธิต่อหุ้น  บำท 0.14 0.43 0.12 
ข้อมูลที่ค านวณโดยวิธี Fully Diluted  
   มูลค่ำหุ้นตำมบญัชีต่อหุ้น  บำท 1.45 1.70 1.80 
   ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท 0.10 0.33 0.11 
 
 
 



14 การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ
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ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
	 บริษัท	ริชี่เพลซ	2002	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัท)	ด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภท
ท่ีอยูอ่ำศัย	โดยมุง่เน้นกำรพัฒนำโครงกำรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพและท�ำเลใกล้แหล่งชุมชนเป็นหลัก	โดย
เฉพำะคอนโดมิเนียมตำมแนวรถไฟฟ้ำและพื้นท่ีย่ำนชุมชุน	รำยได้หลักท้ังหมดของบริษัทเป็นรำยได้
จำกกำรขำย	บำ้นพรอ้มท่ีดิน	อำคำรชุดท่ีพกัอำศยั	ท้ังแนวรำบและในแนวสงู		(คอนโดมเินยีม)	ท่ีผำ่นมำ
บรษัิทมโีครงกำรท่ีพัฒนำเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว	8	โครงกำร	ประกอบด้วย	1)โครงกำรเลอรชิ-สำธุประดิษฐ	์	
2)โครงกำรรชิพำรค์-บำงซอ่น	3)โครงกำรรชิพำรค์-เตำปูน	4)โครงกำรริชพำรค์-เจ้ำพระยำ	5)โครงกำร
เดอะริช	สำทร-ตำกสิน	6)โครงกำรริชพำร์ค-ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	7)โครงกำรดิเอท	คอลเลคชั่น	8)โครงกำร
ริชพำร์ค-เทอร์มินอล	นอกจำกน้ียังมีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีกจ�ำนวน	7	โครงกำร	คือ	1)
โครงกำรเดอะริช-นำนำ	2)โครงกำรเดอะริช	บิชโฮม-สุขุมวิท	3)โครงกำรเดอะริชวิลล์-รำชพฤกษ์		4)
โครงกำรเดอะริช	อเวนิว		5)โครงกำรเดอะริช	–	เอกมัย		6)	เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์	ทริปเปิ้ ลส
เตชั่น	7)ริชพอยท์@วุฒำกำศ

	 ต้ังแต่ป	ี2554	เปน็ต้นมำ	บรษัิทรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยเ์มื่อมกีำรโอนกรรมสทิธิ์
ให้ผู้ซ้ือหลังจำกท่ีได้รับช�ำระเงินจำกผู้ซ้ือครบถ้วนแล้วและจะบันทึกต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
เม่ือมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว	ส�ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง	ต้นทุน
กำรก่อสรำ้งรวมถึงค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น	บริษัทจะบันทึกในสนิทรพัยใ์นรำยกำรต้นทนุกำรพฒันำ
อสังหำรมิทรัพยเ์พื่อขำย	จนเมื่อโครงกำรก่อสรำ้งแล้วเสรจ็และมกีำรโอนกรรมสทิธิแ์ล้ว	บรษัิทจึงจะรบั
รู้รำยได้ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัท  - รายได้
	 รำยได้ของบรษัิท	ประกอบด้วย	รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์	ดอกเบีย้รบั	และรำยได้อ่ืน	
โดยมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เป็นรำยได้หลัก	สัดสว่นรำยได้ประเภทต่ำง	ๆ	สำมำรถจ�ำแนก
ได้ดังนี้

ตำรำงที ่14.1  โครงสรำ้งรำยได้ 

งบกำรเงินตรวจสอบสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

รำยได้จำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์

1,314.41 99.04 2,680.99 98.98 1,193.65 97.42

รำยได้อ่ืน 12.72 0.96 27.65 1.02 31.64 2.58

รวมรำยได้ 1,327.13 100.00 2,708.64 100.00 1,225.29 100.00
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
	 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทในงวดปี		2560	–	2562	เท่ำกับ		1,314.41		ล้ำน
บำท	,	2,680.99		ล้ำนบำท	และ		1,193.65		ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.04	,	ร้อยละ	98.98		และ
ร้อยละ	97.42	ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ

	 ป	ี2561	บรษัิทมรีำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์เท่ำกับ	2,680.99		ล้ำนบำท		เพิม่
ขึ้นจำกปี	2560	เท่ำกับ	1,366.58		หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		103.97		ซึ่งเป็นผลมำจำกโครงกำรริช
พำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	สร้ำงเสร็จโอนกรรมสิทธิ์และสำมำรถรับรู้ได้ในปี	2561

	 ปี	2562	บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	1,193.65		ล้ำนบำท		ลด
ลงจำกปี	2561	เท่ำกับ	1,487.34		หรือลดลงร้อยละ		55.48		ซึ่งเป็นผลมำจำกบริษัทยังไม่มี
คอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จใหมส่ง่ผลให้รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรลดลง	

ตำรำง 14.2   รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ยกตำมโครงกำร

งบกำรเงิน (ตรวจสอบ)

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

อำคำรชุดพักอำศยั
-	เลอริช	พระรำม3 125.74 9.47 30.10 1.11 - -

-	เดอะริช	สำทร-ตำกสิน 751.27 56.61 230.31 8.51 105.49 8.60

-	ริชพำร์ค@บำงซอ่นสเตชั่น 33.42 2.52 - - - -

-		ริชพำร์ค	@	เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 45.84 3.45 150.94 5.57 107.08 8.74

-		ริชพำร์ค	@	เจ้ำพระยำ 300.29 22.63 348.00 12.85 27.61 2.25

-		ริชพำร์ค	@	ทริปเปิ้ ลสเตชั่น - - 1,904.45 70.31 627.05 51.18

-		ดิ	เอท	คอลเลคชั่น - - - - 56.47 4.61

-		ริชพำร์ค	เทอร์มินอล@หลักสี่ - - - - 212.80 17.37

ทำวโฮมส ์
-	เดอะริชวิลล์	รำชพฤกษ์ 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

รวมรำยได้จำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัย์

1,314.41 99.04 2,680.99 98.98 1,193.65 97.42

รำยได้อ่ืนๆ	 12.72 0.96 27.65 1.02 31.64 2.58

รำยได้รวม 1,327.13 100.00 2,708.64 100.00 1,225.29 100.00

	หมำยเหตุ	:		รำยได้อ่ืนๆ	ได้แก่	รำยได้จำกกำรผิดสัญญำ,กำรเปล่ียนสัญญำโอนสิทธิ	รำยได้ค่ำเชำ่	และอ่ืนๆ
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รายได้อื่น

	 รำยได้อ่ืน	ประกอบด้วย	รำยได้ค่ำติดต้ังมเิตอรน์�ำ-ไฟ	รำยได้จำกำรผิดสญัญำ	กำรเปล่ียนสญัญำ
โอนสทิธิ	์รำยได้ค่ำเชำ่		และอ่ืน	ๆ 	โดยรำยได้จำกกำรผดิสญัญำคือ	เงินจอง	เงินท�ำสญัญำ	และเงินดำวน์
ท่ีลูกค้ำช�ำระมำแล้วและรับรู้เป็นรำยได้เนื่องจำกมีกำรผิดสัญญำในภำยหลังหรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำจนเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญำ	หรือเมื่อลูกค้ำไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดและ
ไมม่ีกำรโต้แย้งใด	ๆ	จำกลูกค้ำ	ในปี	2560	–	2562	บริษัทมีรำยได้อ่ืนเท่ำกับ	12.72	ล้ำนบำท	,		27.65	
ล้ำนบำท	และ	31.64		ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.96	,	ร้อยละ	1.02	และร้อยละ	2.58	ของรำยได้
รวม	ตำมล�ำดับ

	 ปี	2562	บริษัทมีรำยได้อ่ืนเท่ำกับ	31.64		ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	เท่ำกับ	3.99	
ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ	14.43	เป็นผลมำจำกรำยได้จำกกำรผิดสัญญำเพิ่มขึ้น	

ตำรำง 14.3   รำยได้อ่ืน

ล�ำดับ รำยกำร

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

1 รำยได้ค่ำติดต้ังมิเตอร์น�ำ	-	ไฟ 0.58 4.56 1.26 4.55 0.43 1.36

2 รำยได้ค่ำเปล่ียนสัญญำ 0.66 5.19 1.70 6.15 0.34 1.07

3 รำยได้จำกกำรผิดสัญญำ 6.25 49.13 9.61 34.74 10.59 33.48

4 สว่นต่ำงผลตอบแทนห้องชุด	(ห้องเชำ่) 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 อ่ืน	ๆ 4.70 36.95 13.66 49.39 15.76 49.83

รวม
ท้ังหมด

12.72 100.00 27.66 100.00 31.63 100.00

รายได้รวม

	 บริษัทมีรำยได้รวมในปี		2560	-		2562	เท่ำกับ		1,327.13		ล้ำนบำท	,	2,706.92	ล้ำนบำท	และ	
1,221.37	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ			

	 ป	ี2560	บริษัทมรีำยได้รวมเพิม่ข้ึนขึ้นจำกป	ี2559	เท่ำกับ		758.89		ล้ำนบำท		หรอื
คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ		133.55		เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำย
อสงัหำริมทรพัย์จ�ำนวน	761.23	ล้ำนบำทหรอืเพิม่ขึน้คิดเปน็รอ้ยละ	137.61	เมื่อเทียบกับปก่ีอน

	 ป	ี2561	บรษัิทมรีำยได้รวมเพิม่ขึน้ขึน้จำกปี	2560	เท่ำกับ		1,381.51		ล้ำนบำท		หรอื
คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ		104.10		เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัยจ์�ำนวน	1,366.58	ล้ำนบำทหรือเพิม่ขึน้คิดเปน็รอ้ยละ	103.97	เม่ือเทียบกับปก่ีอน
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	 ป	ี2562	บริษัทมรีำยได้รวมลดลงจำกป	ี2561	เท่ำกับ		1,483.35		ล้ำนบำท		หรอืคิดเปน็อัตรำกำร
ลดลงรอ้ยละ		54.76		เปน็ผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรัพยจ์�ำนวน	1,487.34	
ล้ำนบำทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	55.48	เมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 
	 ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์คือ	ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีรับรู้เปน็ต้นทุนในงบก�ำไรขำดทนุเมื่อมกีำรรับรูร้ำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย	์ประกอบ
ด้วย	ต้นทุนขำย	เงินเดือนและสวัสดิกำรฝ่ำยก่อสร้ำง	ค่ำสำธำรณูปโภค	และอ่ืนๆ		

	 ในปี	2560	-	2562	บริษัทมีต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	871.00	ล้ำน
บำท,	1,773.79	ล้ำนบำท	และ		753.39	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำส่วนต้นทุนขำย
อสังหำรมิทรพัยต่์อรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยร์อ้ยละ	66.27	,	รอ้ยละ	66.16	และ	รอ้ย
ละ	63.12		ตำมล�ำดับ	สำเหตุมำจำกต้นทุนโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	และโครงกำร
ริชพำร์ต	เทอร์มินอล	ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2562	มำก	อีกท้ังต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง	และค่ำแรง
งำนชำ่งฝีมือปรับตัวสูงขึ้นด้วย

	 ป	ี2560	บรษัิทมต้ีนทนุขำยอสังหำรมิทรัพย์เพิม่ขึน้จำกปี		2559		เท่ำกับ		511.96	ล้ำนบำท	
คิดเปน็รอ้ยละ		142.59		ซึง่เปน็ผลมำจำกต้นทนุโครงกำรเดอะรชิ	สำทร-ตำกสิน	ซึง่โอนกรรมสทิธิ์
ในปี	2560	มำก	อีกท้ังต้นทุนวัสดกุ่อสรำ้ง	และค่ำแรงงำนชำ่งฝีมือปรบัตัวสูงขึน้ด้วย

	 ปี	2561	บริษัทมีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำกปี		2560		เท่ำกับ		902.79		
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	103.64		ซึ่งเป็นผลมำจำกต้นทุนโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	
ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2561	มำก	อีกท้ังต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง	และค่ำแรงงำนชำ่งฝีมือปรับตัวสูง
ขึ้นด้วย

	 ปี	2562	บริษัทมีต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ลดลงจำกปี		2561	เท่ำกับ	1,020.40	
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ		57.53		ซึ่งเป็นผลมำจำกต้นทุนโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	
และโครงกำรริชพำร์ค	เทอร์มินอล	ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2562	

ตำรำง 14.4  ต้นทนุกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

ต้นทุนขำย 864.91 99.30 1,755.39 98.96 735.29 97.59

เงินเดือนและสวัสดิกำร	ฝ่ำยก่อสร้ำง 2.64 0.30 15.22 0.86 16.01 2.13

ค่ำสำธำรณูปโภค 0.50 0.06 0.34 0.02 0.21 0.03

อ่ืนๆ 2.95 0.34 2.84 0.16 1.88 0.25

รวมต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 871.00 100.00 1,773.79 100.00 753.39 100.00

อัตรำสว่นร้อยละต้นทุนกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ต่อรำยได้จำกกำรขำย 66.27 66.16 63.12
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัท	ประกอบด้วย	เงินเดือนพนักงำนขำย		ค่ำนำยหน้ำ	ค่ำบริหำร
โครงกำร	ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำย		ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ		ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิทธิ์	ค่ำใช้
จ่ำยพ้ืนท่ีส่วนกลำง	และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนขำยอ่ืน		ซึ่งค่ำนำยหน้ำ	คือค่ำคอมมิชชั่นท่ีบริษัท
จ่ำยให้แก่พนักงำนขำยและพนักงำนอ่ืนในบริษัทตำมยอดขำยของบริษัท	โดยค่ำนำยหน้ำจะจ่ำยเป็น
รำยไตรมำส	ค่ำบริหำรโครงกำรคือ	ค่ำจ้ำงขำยโครงกำรต่ำงๆ	ของบริษัทท่ีจ่ำยให้แก่บริษัทท่ีรับจ้ำง
ขำยโครงกำร	และค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย	ประกอบด้วย		ค่ำโฆษณำ	และค่ำกิจกรรมในกำร
จัดแสดงสินค้ำ	ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยพื้นท่ีส่วนกลำง	คือ	ค่ำใช้จ่ำยท่ีบริษัทต้องจ่ำยช�ำระค่ำพื้นท่ีส่วนกลำง
ส�ำหรบัหอ้งสว่นท่ียงัขำยไมห่มดใหกั้บนติิบุคคลของอำคำรชุดดังกล่ำว	สว่นค่ำใชจ่้ำยในกำรด�ำเนนิงำน
ขำยอ่ืน	ได้แก่	ค่ำภำษีป้ำย	และค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน	วัสดุสิ้นเปลือง		เป็นต้น

	 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส�ำหรับงวดปี	2560	–2562	มีจ�ำนวน	200.41		ล้ำนบำท	,	
268.73	ล้ำนบำท	และ	202.06		ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำสว่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำก
กำรขำยอสังหำริมทรัพย์	ร้อยละ	15.25	ร้อยละ	9.93		และร้อยละ	16.54	ตำมล�ำดับ

	 ปี	2560	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	71.37		ล้ำนบำท		
หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ		55.31ปัจจัยหลักมำจำกบริษัทมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึ้น	
จึงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกิดขึ้น		โดยมีค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ	เพิ่มขึ้น	28.07		ล้ำนบำท	,	ค่ำภำษีและ
ธรรมเนียมกำรค้ำเพิ่มขึ้น		9.01		ล้ำนบำท

	 ปี	2561	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน		68.32		ล้ำนบำท		
หรือคิดเปน็อัตรำเพ่ิมข้ึนร้อยละ	34.09	ปจัจัยหลักมำจำกบรษัิทมกีำรโอนกรรมสทิธิเ์พ่ิมข้ึน	จึง
มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเกิดขึ้น		โดยมีค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะเพิ่มขึ้น	44.47		ล้ำนบำท	,	ค่ำโฆษณำและ
ค่ำจัดงำนแสดงเพิ่มขึ้น		36.33		ล้ำนบำท

	 ป	ี2562	บรษัิทมค่ีำใชจ่้ำยในกำรขำยลดลงจำกป	ี2561	จ�ำนวน		66.67		ล้ำนบำท		หรอื
คิดเปน็อัตรำลดลงรอ้ยละ	24.81	ปจัจัยหลักมำจำกบรษัิทมีกำรโอนกรรมสทิธิล์ดลง	จึงมค่ีำใช้
จ่ำยต่ำงๆลดลง		โดยมค่ีำภำษีธุรกิจเฉพำะลดลง	57.10		ล้ำนบำท	,	ค่ำภำษีและธรรมเนยีมกำร
ค้ำลดลง		14.62		ล้ำนบำท
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ตำรำง 14.4  ต้นทนุกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
2560

(ตรวจสอบ)
2561

(ตรวจสอบ)
2562

(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำนขำย 17.49 8.73 10.34 3.74 9.73 4.82

ค่ำสำธำรณูปโภคกำรขำย 1.75 0.87 1.37 0.49 1.84 0.91

ค่ำภำษีและธรรมเนียมกำรค้ำ	(ขำย) 12.09 6.03 24.83 8.95 9.58 4.74

ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ 46.00 22.96 90.47 32.61 40.83 20.21

ค่ำคอมมิชชั่น 5.56 2.77 4.75 1.71 1.80 0.89

ค่ำสง่เสริมกำรขำยและ	Sale	Promotion 6.84 3.41 - - - -

ค่ำบริหำรกำรขำย 55.30 27.59 44.78 16.14 39.96 19.78

ค่ำโฆษณำและค่ำจัดงำนแสดง 23.68 11.82 60.01 21.63 68 33.65

ค่ำใช้จ่ำยสว่นกลำงและส�ำนักงำน 1.15 0.57 1.43 0.51 1.05 0.52

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 30.55 15.25 30.76 11.09 29.27 14.48

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 200.41 100.00 268.73 100.00 202.06 100.00

อัตรำสว่นรอ้ยละค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยต่อ
รำยได้จำกกำรขำย

15.25 10.03 16.98

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัท		ได้แก่	เงินเดือนพนักงำน		สวัสดิกำรและผลประโยชน์
พนักงำนอ่ืน		ค่ำสำธำรณูปโภคค่ำบริกำรต่ำงๆ		และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืนๆ

ตำรำง  14.6  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร
2560

(ตรวจสอบ)
2561

(ตรวจสอบ)
2562

(ตรวจสอบ)

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

เงินเดือน	สวัสดิกำรและผลประโยชน์
พนักงำน

35.96 69.43 65.41 73.69 51.80 75.15

ค่ำสำธำรณูปโภค 0.76 1.47 0.89 1.00 1.16 1.68

ค่ำบริกำร	เชน่	ค่ำสอบบัญชี 2.20 4.25 2.25 2.53 2.68 3.89

ค่ำเบี้ยประชุม 0.84 1.62 0.81 0.91 0.88 1.28

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืนๆ 12.03 23.23 19.41 21.87 12.41 18

รวม	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 51.79 100.00 88.77 100.00 68.93 100.00

อัตรำสว่นรอ้ยละค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร
ต่อรำยได้จำกกำรขำย

3.94 3.31 5.79
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	 ในปี	2560	–2562	บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ	51.79	ล้ำนบำท	,	88.77	
ล้ำนบำท	และ	68.93	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำสว่นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้จำกกำรขำย
อสังหำรมิทรัพย	์รอ้ยละ	3.94	ร้อยละ	3.31		และร้อยละ	5.79	ตำมล�ำดับ

	 ในป	ี2560		บริษัทมค่ีำใช้จ่ำยบรหิำรเพิม่ข้ึนจำกป	ี2559	เท่ำกับ	11.45	ล้ำนบำท	เท่ำกับ
รอ้ยละ	28.38	เนื่องจำกเงินเดือน	สวัสดิกำรและผลประโยชน์พนกังำนเพิม่ขึน้ตำมสัดสว่น

	 ในป	ี2561		บริษัทมค่ีำใช้จ่ำยบรหิำรเพิม่ข้ึนจำกป	ี2560	เท่ำกับ	36.98	ล้ำนบำท	เท่ำกับ
รอ้ยละ	71.40	เนื่องจำกเงินเดือน	สวัสดิกำรและผลประโยชน์พนกังำนเพิม่ขึน้ตำมสัดสว่น

	 ในปี	2562		บริษัทมค่ีำใช้จ่ำยบรหิำรลดลงจำกป	ี2561	เท่ำกับ	19.84	ล้ำนบำท	เท่ำกับ
รอ้ยละ	22.35	เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง

ก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรขั้นต้น

	 บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น	ในปี	2560	–2562			เท่ำกับ	443.41		ล้ำนบำท	934.84	ล้ำนบำท	และ	
471.90		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้น	ร้อยละ	33.73	,	34.51	และ	38.51	ตำม
ล�ำดับ	ท้ังนี้อัตรำก�ำไรขั้นต้นท่ีลดลง		เน่ืองมำจำกต้นทุนพัฒนำโครงกำรต่อหน่วยท่ีปรับตัวลดลง	และ
รำยได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ท่ีลดลง

ก�าไรสุทธิ และอัตราก�าไรสุทธิ

 บริษัทมีก�ำไรสุทธิในปี	2560	-	2562	เท่ำกับ	132.92	ล้ำนบำท		451.02	ล้ำนบำท	และ	147.38		
ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	หรือคิดเปน็อัตรำก�ำไรสทุธ	ิเท่ำกับ	รอ้ยละ	10.02	รอ้ยละ	16.65	และรอ้ยละ	12.03		
เปรียบเทียบจำกรำยได้รวมตำมล�ำดับ

	 ป	ี2560	ก�ำไรสทุธิเท่ำกับ	132.92		ล้ำนบำท	คิดเปน็รอ้ยละ	10.02	ของรำยได้รวม	โดยมี
ก�ำไรสทุธิเพิม่ขึน้จำกป	ี2559		ซึง่เปน็ผลมำจำกกำรรบัรู้รำยได้จำกโครงกำรเดอะรชิ	สำทร-ตำกสนิ	
และโครงกำร	รชิพำร์ค-เจ้ำพระยำ	เป็นโครงกำรท่ีมสีดัสว่นกำรรบัรู้รำยได้ภำยในปี	2560	ค่อนขำ้ง
สงูหรอืคิดเปน็รอ้ยละ	57.16	,ร้อยละ	22.85	ตำมล�ำดับของรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์
ท้ังหมด	และกำรบริหำรค่ำต้นทนุทำงกำรเงินได้ดีขึน้จำกกำรลดต้นทุนทำงกำรเงิน

	 ปี	2561	ก�ำไรสุทธิเท่ำกับ	451.02		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	16.65	ของรำยได้รวม	
โดยมีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรริชพำร์ค@
ทรปิเปิ้ ลสเตชั่น	เปน็โครงกำรท่ีมสีดัสว่นกำรรบัรูร้ำยได้ภำยในป	ี2561	ค่อนขำ้งสงูหรือคิดเปน็
ร้อยละ	70.31	ของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท้ังหมด	

	 ปี	2562	ก�ำไรสุทธิเท่ำกับ	147.38		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	12.03	ของรำยได้รวม	
โดยมกี�ำไรสทุธลิดลงจำกป	ี2561	ซึ่งเปน็ผลมำจำกกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรโอนกรรมสทิธิล์ดลง
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อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ปี	2560	–2562		บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	ร้อยละ	7.12	,	19.53	และ	
6.07	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรบัปี	2560		อัตรำผลตอบแทนสว่นของผูถื้อหุน้เพิม่ข้ึนเนื่องจำกบรษัิทมีผลก�ำไรท่ี
เพิ่มขึ้น	ส�ำหรับปี	2561		อัตรำผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีผลก�ำไรท่ีเพิ่มขึ้น	
ส�ำหรับปี	2562		อัตรำผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจำกบริษัทมีผลก�ำไรท่ีลดลง

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์
	 สินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่	คือ	สินทรัพย์หมุนเวียน	โดยเฉพำะรำยกำรต้นทุนกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีอัตรำเฉล่ียร้อยละ	90	ของสินทรัพย์ท้ังหมด	ต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์	ประกอบด้วย	1.	ท่ีดิน	2.	กำรพัฒนำโครงกำรซึ่งท้ัง	2	รำยกำรนี้	เป็นรำยกำรสินทรัพย์
ท่ีมีมูลค่ำสูงหรือประมำณร้อยละ	90	ของต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์				

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	-	2562	บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ	6,062.54		ล้ำนบำท		
5,119.47	ล้ำนบำท	และ	6,522.04	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ		8.84	,ลด
ลงร้อยละ	15.56	และเพิ่มขึ้นร้อยละ	27.40	ตำมล�ำดับ	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	6,062.54	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี	
2559	จ�ำนวน	492.23	ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ้นในอัตรำร้อยละ	8.84	เป็นผลมำจำกต้นทุนกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของกิจกำร

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	5,119.47	ล้ำนบำทลดลงจำกป	ี
2560	จ�ำนวน	943.07	ล้ำนบำทหรือลดลงในอัตรำร้อยละ	15.56	เป็นผลมำจำกต้นทุนกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยลดลง

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	6,522.04	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำก
ปี	2561	จ�ำนวน	1,402.57	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	27.40	เป็นผลมำจำกต้นทุน
กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของกิจกำรบริษัทไม่มี
สินทรัพย์รำยกำรลูกหนี้	เนื่องจำกบริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด	

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นก่อนกำรโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในรำยกำร
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในงบแสดงฐำนะของบริษัท		และจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนกำรขำย
อสังหำรมิทรพัยใ์นงบก�ำไรขำดทนุเม่ือมกีำรโอนกรรมสทิธิใ์หผู้้ซื้อ	โดยต้นทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์	
ประกอบด้วย		ต้นทุนท่ีดิน		ค่ำก่อสร้ำง			ค่ำใช้จ่ำยโดยตรงกับกำรพัฒนำโครงกำรซึ่งรวมท้ังดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมท่ีเก่ียวข้อง			โดยจะตัดจ่ำยเป็นต้นทุนขำยตำมอัตรำสว่นรำยได้ของแต่ละโครงกำร
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	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	-	2562	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เท่ำกับ	
5,613.96	ล้ำนบำท	,	4,543.88	ล้ำนบำท	และ	5,914.09	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	92.60	,	ร้อย
ละ	88.76	และ	ร้อยละ	90.68	ของสินทรัพย์รวมของบริษัท	ตำมล�ำดับ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	5,613.96	
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	748.29	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	15.38	
เป็นผลมำจำกกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินจำกผู้ขำยเพ่ือน�ำมำพัฒนำโครงกำรใหม่	คือ		ริช
พำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	4,543.88	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	1,070.08	ล้ำนบำทหรือลดลงในอัตรำร้อยละ	19.06	
เป็นผลมำจำกกำรรับรู้มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีแล้วเสร็จ	คือ		ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตช่ัน	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	5,914.09	
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	จ�ำนวน	1,370.21	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ	30.16		
เป็นผลมำจำกตำรำง	14.7	ดังนี้

ตำรำง  14.7 ต้นทนุพัฒนำอสงัหำรมิทรพัยแ์ยกตำมโครงกำร 

โครงกำร
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม 2560
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2561
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2562

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

เลอริช	พระรำม3 21.30 0.38 2.08 0.04 1.61 0.03

ริชพำร์ค@บำงซอ่นสเตชั่น - - - - - -

ริชพำร์ค@เตำปูนอินเตอร์เชนจ์ 231.50 4.12 154.76 3.41 93.75 1.59

ริชพำร์ค@เจ้ำพระยำ 433.03 7.71 172.90 3.80 155.13 2.62

ริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น 1,954.86 34.82 652.41 14.36 279.71 4.73

เดอะริช	สำธร	ตำกสิน 777.89 13.86 649.56 14.30 587.28 9.93

เดอะริช	นำนำ 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	รำชพฤกษ์ 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

ริชพำร์ค	เทอมินอล 366.48 6.53 483.77 10.65 802.90 13.58

เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์	
ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

0.65 0.01 331.53 7.30 530.54 8.97

เดอะริช	เอกมัย - - 5.38 0.12 809.67 13.69

ริชพอยท์	วุฒำกำศ - - - - 294.92 4.98

R7 - - 0.04 0.00 0.05 0.00

รวมต้นทนุพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์ 5,613.96 100.00 4,543.88 100.00 5,914.09 100.00
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

 บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงให้แก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำง	โดยจะจ่ำย
เงินให้ผู้ก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำรก่อนด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560,	2561,	2562	
บริษัทจ่ำยเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงเท่ำกับ		25.83	ล้ำนบำท		48.23	ล้ำนบำท		89.22		ล้ำนบำท	คิด
เป็นร้อยละ	0.43,	ร้อยละ	0.94	และร้อยละ	1.37	ของสินทรัพย์รวม		ตำมล�ำดับ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	25.83	ล้ำนบำท	ลด
ลงจำกปี	2559	จ�ำนวน	99.70	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	79.42	เนื่องจำกมีกำรหักคืน
เงินค่ำก่อสร้ำงจ่ำยล่วงหน้ำจำกกำรเบิกงวดงำนตำมสัญญำโครงกำรเดอะริชสำทร-ตำกสิน	
และโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	48.23	ล้ำนบำท	เพิ่ม
ขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	22.40	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	86.72	เนื่องจำกมีโครงกำร
เดอะริชพระรำมเก้ำ-ศรนีครนิทร@์ทรปิเป้ิลสเตชั่น,โครงกำรเดอะรชิ@นำนำ,โครงกำรรชิพำร์
คเทอร์มินอล@หลักสี่	และโครงกำรดิเอท@วิสุทธิกษัตริย์	ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นในปี	2561

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง	89.22	ล้ำนบำท	เพิ่ม
ขึ้นจำกปี	2561	จ�ำนวน	40.99	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	84.99	เนื่องจำกมีโครงกำร
เดอะริชพระรำมเก้ำ-ศรีนครนิทร@์ทริปเป้ิลสเตช่ัน,โครงกำรเดอะริช@นำนำ	และโครงกำรรชิ
พำร์คเทอร์มินอล@หลักสี่		ก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นในปี	2562

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน

	 บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำท่ีดินเพื่อซ้ือท่ีดินให้แก่เจ้ำของท่ีดินเพื่อใช้เป็นท่ีดินในกำรด�ำเนิน
โครงกำรของบริษัท	โดยท่ีผำ่นมำ	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2562	บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำท่ีดินเป็นจ�ำนวน	
95.80	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.47	ของสินทรัพย์รวม			

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2560		บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำท่ีดินส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำร
ใหม่ของบริษัทซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรท่ีจะด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป	จ�ำนวน	
40.00	ล้ำนบำท

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2561		บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำท่ีดินส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำร
ใหม่ของบริษัทซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรท่ีจะด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป	จ�ำนวน	
188.88	ล้ำนบำท

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2562		บริษัทจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำท่ีดินส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำร
ใหม่ของบริษัทซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรท่ีจะด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป	จ�ำนวน	
95.80	ล้ำนบำท
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อุปกรณ์

	 อุปกรณ์		ได้แก่	อุปกรณ์ส�ำนักงำน	เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ยำนพำหนะ	
เป็นต้น	แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	,	2561	และ2562	บริษัท
มีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	37.16	ล้ำนบำท	,	21.62	ล้ำนบำท	และ	13.28		ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2560	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	37.16	ล้ำนบำท	ลดลงจำก
ปี	2559	จ�ำนวน	3.73	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	9.12		เนื่องจำกกำรตัดบัญชีค่ำเสื่อม
รำคำตำมวิธีปกติ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2561	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	21.62	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	
2560	จ�ำนวน	15.54	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	41.82		เนื่องจำกกำรตัดบัญชีค่ำเสื่อม
รำคำตำมวิธีปกติ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2562	บริษัทมีอุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ	13.28	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	
2561	จ�ำนวน	8.34	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	38.58		เนื่องจำกกำรตัดบัญชีค่ำเสื่อม
รำคำตำมวิธีปกติ

หนี้สิน 

 หน้ีสินรวมของบริษัทส่วนใหญ่เป็น	1)	เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	(ท้ังหมุนเวียนและไม่
หมุนเวียน)	และ	2)	เงินกู้ยืมจำกบุคคลอ่ืน	ท้ังนีใ้นบำงปบีรษัิทจะมอัีตรำสว่นของหนีส้นิหมนุเวียนต่อหนี้
สินรวม	จะเปล่ียนแปลงอยำ่งเปน็นยัส�ำคัญ	แต่ก็ไมส่ง่ผลกระทบกำรบรหิำรหนีสิ้นของบริษัทแต่อยำ่งใด	
อยำ่งไรก็ตำม	บริษัทจะบรหิำรหนีส้นิใหเ้ปน็ไปตำมสญัญำกำรกู้ยืมเงิน	เพื่อประสทิธภิำพในกำรบริหำร
กระแสเงินสดของกิจกำร		

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2560	,	2561	และ	2562	บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ		4,195.06	
ล้ำนบำท	,	2,809.45	ล้ำนบำท	และ	4,091.99		ล้ำนบำท	คิดเปน็อัตรำเพิม่ขึน้จำกป	ี2559	รอ้ยละ	
3.58	เป็นอัตรำลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	33.03			และเพิ่มขึ้นจำกปี	2561		ร้อยละ		45.65

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560		บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ำกับ	4,195.06	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น
จำกปี	2559	จ�ำนวน	145.11	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	3.58	เนื่องจำกบริษัทมีเจ้ำหนี้
ค่ำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561		บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ	2,809.45	ล้ำนบำท	ลดลงจำก
ปี	2560	จ�ำนวน	1,385.61	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	33.03	เนื่องจำกบริษัทมีเงินกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงินลดลง

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562		บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ำกับ	4,091.99	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น
จำกปี	2561	จ�ำนวน	1,282.54	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	45.65	เนื่องจำกบริษัทมีเจ้ำ
หนี้ค่ำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น
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เจ้าหนี้การค้า
	 เจ้ำหนี้กำรค้ำหลักของบริษัทคือ		เจ้ำหนี้ผู้รับเหมำก่อสร้ำง	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2560	
,	2561	และ	2562	เจ้ำหนี้กำรค้ำของบริษัทเท่ำกับ	173.80	ล้ำนบำท	163.82	ล้ำนบำท	และ		246.08	
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	2.87	ร้อยละ	3.20	และ	3.77	ของหนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้นรวม	ตำมล�ำดับ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำกปี	2559		จ�ำนวน	45.33	
ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	20.69	ซึ่งลดลงเนื่องจำกโครงกำรเดอะริช	สำทร-ตำกสิน	
ก่อสร้ำงเสร็จในปี	2560

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำกปี	2560		จ�ำนวน	9.98	
ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	5.74	ซึ่งลดลงเน่ืองจำกโครงกำรริชพำร์ค@ทริปเปิ้ ลสเตชั่
น	ก่อสร้ำงเสร็จในปี	2561

	 ณ	วันท่ี	31	ธนัวำคม	2562	บรษัิทมเีจ้ำหน้ีกำรค้ำเพิม่ขึน้จำกป	ี2561		จ�ำนวน	82.26	
ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ	50.21	ซึ่งเพิ่มข้ึนเนื่องจำกมีโครงกำรเดอะริชพระรำมเก้ำ-
ศรีนครินทร์@ทริปเปิ้ ลสเตช่ัน,โครงกำรเดอะริช@นำนำ	และโครงกำรริชพำร์คเทอร์มินอล@
หลักสี	่ก่อสรำ้งในป	ี2562																																																																																																						

เงินกู้ยืมระยะยาว

	 เงินกู้ยืมระยะยำวของบรษัิท	คือ	เงินท่ีกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินเพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรของ
บริษัท	และหุ้นกู้ท่ีมีอำยุเกิน	1	ปี	ขึ้นไป

ตำรำง 14.8 เงินกู้ยมืระยะยำว

ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม 2560

ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2561

ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2562

(ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ (ล้ำนบำท) รอ้ยละ

เงินกู้ยืมระยะยำวท่ีครบก�ำหนด
ช�ำระภำยใน	1	ปี - - - - - -

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน-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	วันท่ี	31	ธนัวำคม	2560	บริษัทมีเงินกู้ยมืระยะยำวเท่ำกับ	1,753.93		ล้ำนบำทเพิม่
ขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	34.00	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	1.98	โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้น
ของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินท่ีน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรใหมท่ี่เพิ่มขึ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวเท่ำกับ	897.46		ล้ำนบำทลดลง
จำกปี	2560	จ�ำนวน	856.47	ล้ำนบำทหรือลดลงในอัตรำร้อยละ	48.83	

	 ณ	วันท่ี	31	ธนัวำคม	2562	บริษัทมีเงินกู้ยมืระยะยำวเท่ำกับ	1,255.16		ล้ำนบำทเพิม่
ขึ้นจำกปี	2561	จ�ำนวน	357.70	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	39.86	โดยเป็นกำรเพิ่ม
ขึ้นของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินท่ีน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรใหมท่ี่เพิ่มขึ้น
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เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

	 เงินกูย้มืท่ีบรษัิทกูย้มืจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง	โดยบรษัิทมสีถำนะเป็นลกูหนีแ้ละบริษัท
มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยท่ีแตกต่ำงกันไป	

ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2560	บริษัทไมม่ีเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2561	บริษัทไมม่ีเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2562	บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง	จ�ำนวน	14.00	
ล้ำนบำท	ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	5.5	ต่อปี	เป็นกำรกู้ยืมเพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินงำนปกติ		ครบ
ก�ำหนดช�ำระภำยใน	1	ปีนับจำกวันท่ีท�ำสัญญำกู้ยืมเงิน

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – บุคคลทั่วไป

	 เงินท่ีบริษัทได้รับจำกผู้ซื้อก่อนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์	เชน่	เงินจอง	และเงินท�ำสัญญำ	จะบันทึก
เป็นเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	และถูกตัดเป็นรำยได้เมื่อมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ		ท้ังนี้	เงินจอง		และ
เงินท�ำสัญญำคิดเป็นร้อยละ	5-10	ของรำคำขำยซึ่งขึ้นอยูกั่บนโยบำยในแต่ละโครงกำร			

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	–	บุคคลท่ัวไปเท่ำกับ	
473.26	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	243.86	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรำร้อยละ	
106.30		เหตผุลหลักมำจำกมกีำรรบัเงินจอง	ท�ำสญัญำและช�ำระเงินดำวน	์เพิม่ขึน้จำกโครงกำร
ท่ียงัไมไ่ด้โอนกรรมสทิธิ	์ได้แก่โครงกำร		โครงกำรเดอะริช-สำทรตำกสนิ,ริชพำร์ค@	ทรปิเป้ิลส
เตชั่น,เดอะริช@นำนำซึ่งจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2560,2561,2563		ตำมล�ำดับ

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	–	บุคคลท่ัวไปเท่ำกับ	
444.34	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	28.92	ล้ำนบำท	หรือลดลงในอัตรำร้อยละ	6.11		
เหตุผลมำจำกมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรริชพำร์ค@	ทริปเปิ้ ลสเตชั่นในปี	2561

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ	–	บุคคลท่ัวไปเท่ำกับ	
449.65	ล้ำนบำท	เพิม่ขึ้นจำกป	ี2561	จ�ำนวน	5.31	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึ้นในอัตรำรอ้ยละ	1.20		
เหตุผลมำจำกมีกำรโอนกรรมสิทธิ์ของโครงกำรริชพำร์คเทอร์มินอล@หลักสี่ในปี	2562

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ณ			วันท่ี	31		ธันวำคม	2560	ไมม่ีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ-บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ณ			วันท่ี	31		ธันวำคม	2561	ไมม่ีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ-บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ณ			วันท่ี	31		ธันวำคม	2562	ไมม่ีเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ-บุคคลท่ีเก่ียวข้อง



ตำรำง 14.9 รำยละเอยีดกำรช�ำระเงินของโครงกำรทีด่�ำเนินกำรอยู ่  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

โครงกำร

มูลค่ำ 
ทีข่ำยแล้ว 

(1)

จ�ำนวน
หอ้งทีโ่อน

แล้ว

มูลค่ำ 
ทีโ่อนกรรมสทิธิแ์ล้ว

(2)

 มูลค่ำ 
ทีข่ำยแล้วคงเหลือ 

(3)=(1)-(2)

เงินทีถึ่งก�ำหนด 
ช�ำระสะสม 

(4)=(5)+(6)

เงินทีช่�ำระสะสม (5) เงินทีค้่ำงช�ำระสะสม 
(6)

คงเหลือจ�ำนวน 
ทีย่งัไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ  

(6) = (3)-(4)

ล้ำนบำท ยูนิต ล้ำนบำท
รอ้ยละ

ของมูลค่ำ
ทีข่ำยแล้ว

ล้ำนบำท
รอ้ยละ

ของมูลค่ำ
ทีข่ำยแล้ว

ล้ำนบำท
รอ้ยละ

ของมูลค่ำ
ทีข่ำยแล้ว

ล้ำนบำท
รอ้ยละ

ของมูลค่ำ
ทีข่ำยแล้ว

ล้ำนบำท
รอ้ยละ

ของมูลค่ำ
ทีข่ำยแล้ว

ล้ำนบำท
รอ้ยละ

ของมูลค่ำ
ทีข่ำยแล้ว

เลอริช	สำธุประดิษฐ์	–	LR1 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

ริชพำร์ค	เตำปูน	–	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

ริชพำร์ค	เจ้ำพระยำ	–	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

ริชพำร์ค@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

	ริชพำร์ค	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	สำธร	ตำกสิน	–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@นำนำ	–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

เดอะริช	อเวนิว-R4	 169.06 - - - 169.06 100.00 161.56 95.56 30.23 17.88 131.33 77.68 7.50 4.44

เดอะริช	พระรำม9-ศรีนครินทร์		

ทริปเปิ้ ลสเตชั่น	–	R5

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	วุฒำกำศ	–	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	รำชพฤกษ์	–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

รวม 12,709.08 3,033.00 8,224.58 4,484.50 1,590.44 413.81 1,176.63 2,894.06



รายงานประจ�าปี 2562  
บรษัิท รชิีเ่พลซ 2002 จ�ำกัด (มหำชน) 167

ส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม		2560	,2561	และ	2562		สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	มีจ�ำนวน		
1,867.48	ล้ำนบำท	,		2,310.02	ล้ำนบำท	และ	2,430.06		ล้ำนบำท		ตำมล�ำดับ		ซึ่งคิดเป็น
สัดสว่น	ร้อยละ	30.80	และร้อยละ	45.12	,ร้อยละ	37.23		ของหนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้นรวม	
ตำมล�ำดับ	กำรเพิ่มขึ้นของสว่นของผู้ถือหุ้นนั้น	เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิของปี
และกำรเพิ่มทุนของบริษัท		

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	สว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกปี	2559	จ�ำนวน	347.11	ล้ำน
บำท	หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำส่วนร้อยละ	22.83	เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทจ่ำยเงินปันผลเงินสด
หุ้นละ	0.0063	บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นในวันท่ี	25	พฤษภำคม	2560

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	สว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	442.54	ล้ำน
บำท	หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำส่วนร้อยละ	23.70	เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทจ่ำยเงินปันผลเงินสด
หุ้นละ	0.0087	บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นในวันท่ี	24	พฤษภำคม	2561

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	สว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกปี	2561	จ�ำนวน	120.04	ล้ำน
บำท	หรอืเพิม่ขึน้ในอัตรำสว่นร้อยละ	5.20	เปน็ผลมำจำกกำรท่ีบริษัทจ่ำยเงินปันผลเงินสดหุน้ละ	
0.02514	บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นในวันท่ี	24	พฤษภำคม	2562

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

2560 2561 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
147.33 1,498.94 (999.73)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (11.81) (66.11) (74.56)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (69.22) (1,493.71) 1,075.05

กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้(ลดลง) 66.30 (60.88) 0.76

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 บรษัิทมกีระแสเงินสดได้มำในกิจกรรมด�ำเนินงำนในป	ี	2560,2561	และ	2562	เท่ำกับ	147.33	
ล้ำนบำท	,	1,498.94	ล้ำนบำทและ	(999.73)	ตำมล�ำดับ	

	 ในป	ี2560	บรษัิทมกีระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน		147.33	ล้ำนบำทท่ี
เพิม่ขึน้	เปน็ผลมำจำกบริษัทได้มกีำรขำยโครงกำรท่ีไมม่ภีำระหนี	้ท�ำใหบ้รษัิทได้รบักระแสเงินสด
เขำ้มำจ�ำนวนท่ีสูงเมื่อเทียบกับปี	2559	และ	ป	ี2558	
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	 ในป	ี2561	บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน		1,498.94	ล้ำนบำทท่ี
เพิม่ขึน้	เปน็ผลมำจำกบริษัทได้มกีำรขำยโครงกำรท่ีไมม่ภีำระหนี	้ท�ำใหบ้รษัิทได้รบักระแสเงินสด
เขำ้มำจ�ำนวนท่ีสงูเมื่อเทียบกับปี	2560	และ	ป	ี2559		

	 ในปี	2562	บรษัิทมกีระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน	(999.73)	ล้ำนบำทท่ี
ลดลง	เปน็ผลมำจำกบรษัิทมเีจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิม่ขึน้	เมื่อเทียบกับป	ี2561

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

	 ป	ี2560	บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	(11.81)	ล้ำนบำท	เนื่องจำก
บรษัิทมีกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำวเพื่อน�ำมำใชใ้นกำรซื้ออุปกรณแ์ละลงทนุในบรษัิทยอ่ย

	 ป	ี2561	บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	(66.11)	ล้ำนบำท	เนื่องจำก
บรษัิทมีกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำวเพื่อน�ำมำใชใ้นกำรซื้ออุปกรณแ์ละลงทนุในบรษัิทยอ่ย

	 ป	ี2562	บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	(74.56)	ล้ำนบำท	เนื่องจำก
บรษัิทมีกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำวเพื่อน�ำมำใชใ้นกำรซื้ออุปกรณแ์ละลงทนุในบรษัิทยอ่ย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

	 ในป	ี2560	บรษัิทมกีระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	(69.22)	ล้ำนบำท			
เนื่องจำกบรษัิทได้มกีำรออกหุน้กู้		862.3		ล้ำนบำท		เพื่อน�ำมำพัฒนำโครงกำรต่ำงๆท่ีมอียูแ่ละ
เพิม่โครงกำรใหม่ๆ ในป	ี2560	และเพ่ือช�ำระหนีหุ้น้กู้ท่ีครบก�ำหนดช�ำระในป	ี2560

	 ในป	ี2561	บรษัิทมกีระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	(1,493.71)	ล้ำนบำท	
เนื่องจำกบริษัทได้จ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำว	(1,494.70)

	 ในปี	2562	บรษัิทมกีระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	1,075.05	ล้ำนบำท	
เนื่องจำกบรษัิทได้รับเงินจำกเงินกูย้มืสถำบันกำรเงิน	เพื่อน�ำมำพฒันำโครงกำรต่ำงๆท่ีมอียูแ่ละ
เพิม่โครงกำรใหม่ๆ 	ในปี	2562

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2560	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	2.25	เท่ำ	และบริษัทมี
อัตรำสว่นหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	1.82		เท่ำ		เนื่องจำกบริษัท
มีกำรออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี	2560	จ�ำนวน	862.3	ล้ำนบำท	แต่ก็มีกำรช�ำระหนี้จำกโครงกำรท่ี
รับรู้รำยได้ในปี			ท�ำให้บริษัทมีหนี้สินและภำระดอกเบี้ยลดลงกว่ำปี	2559
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	 ในปี	2561	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	1.22	เท่ำ	และบริษัทมี
อัตรำสว่นหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	0.90		เท่ำ		เนื่องจำกมีกำร
ช�ำระหน้ีจำกโครงกำรท่ีรับรู้รำยได้ในป	ีท�ำใหบ้รษัิทมหีนีส้นิและภำระดอกเบีย้ลดลงกว่ำป	ี2560

	 ในปี	2562	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	1.68	เท่ำ	และบริษัทมี
อัตรำสว่นหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อสว่นของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	1.35		เท่ำ		เนื่องจำกบริษัท
มกีำรออกหุ้นกู้เพิม่เติมในป	ี2562	จ�ำนวน	1,379.70	ล้ำนบำท	แต่ก็มีกำรช�ำระหนีจ้ำกโครงกำร
ท่ีรับรู้รำยได้ในปี	2562		

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 ในรอบปีบัญชี	2560	บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(Audit	fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท	คือ	บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด	เป็นจ�ำนวนเงิน	950,000	บำท	และในปี	2561	บริษัทท�ำ
สัญญำกับบริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	จ�ำกัด	คิดค่ำบริกำร		1,320,000	บำท	และในปี	2562	บริษัทท�ำ
สัญญำกับกับบริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	จ�ำกัด	คิดค่ำบริกำร		1,670,000	บำท	และในปี	2563ท�ำสัญญำ
กับบริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	จ�ำกัด	คิดค่ำบริกำรไมเ่กิน	1,850,000	บำท	

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานใน
อนาคต

	 ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรด�ำเนินงำนส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินยังคงมีผลต่อเนื่องท้ังจำกสภำวะ
เศรษฐกิจ	อัตรำดอกเบีย้	มำตรกำรก�ำกับดแูลสินเชื่อท่ีอยูอ่ำศยั	หรอื	LTV	(Loan	to	Value)	ท่ีทำงธนำคำร
แหง่ประเทศไทย	(ธปท.)	ออกมำประกำศให้เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่	1	เมษำยน	2562	เป็นต้นไป	สง่ผล
ต่อควำมต้องกำรบำ้นท่ีอยูอ่ำศยัลดลง	ท�ำใหธุ้รกิจชะลอตัวลงได้	ตำมทิศทำงกำรด�ำเนนินโยบำยกำรเงิน
ของธนำคำรแหง่ประเทศไทย	

	 กำรจัดหำท่ีดินโครงกำรแนวโน้มมีปัจจัยเสี่ยงจัดหำแหล่งพัฒนำโครงกำรยำกยิ่งขึ้น	เชน่	แนว
รถไฟฟ้ำ	โครงกำรภำครฐัหรือใกล้กำรคมนำคมท่ีสะดวกต่อคนเมอืง	ซึ่งมผีลกระทบต่อต้นทนุกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น	ท�ำให้เกิดกำรชะลอกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพำะตลำดในกรุง
เพทมหำนคร

	 ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เชน่	แนวโน้มต้นทุนกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีปรับตัวสูงขึ้น	เชน่	ค่ำ
จ้ำงแรงงำน	ค่ำวัสดุก่อสร้ำง	รำคำน�ำมันเชื้อเพลิง	ค่ำขนสง่	อำจเป็นผลกระทบต่อกำรสง่มอบงำนของ
ผู้รับเหมำ	ล้วนมีผลต่อกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท้ังสิ้น	


