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ท ีCS012/2564       

วนัท ี 25 พฤศจิกายน 2564 

เรอืง  แจง้สิทธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัท ครงัท ี3 (RICHY-W3)  

 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท รชิ ีเพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน)   

 

สิงทส่ีงมาดว้ย 1.  หนงัสือแจง้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญ ของบริษัท ครงัที 3 

(RICHY-W3)  

 2.  ใบจองซอืหุน้สามญัเพิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัท ครงัท ี3 (RICHY-W3)  

3. ใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนซงึออกโดยบรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

4. รายละเอยีดเบือตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัท ครงัท ี3 

(RICHY-W3)  

5. หนงัสือมอบอาํนาจ 

6. เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ทีประสงคน์าํหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านนั 

7. ใบแจง้การชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

8. แผนทีตวัแทนรบัจองซือหลกัทรพัย ์ 

ตามทีประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิัท รชิ ีเพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครงัที 1/2564 ซึงประชุมเมือวนัท ี18 

พฤศจิกายน 2564 ไดมี้มติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 247,690,926 หุน้ โดยมีมลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

เพือเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

ควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท ครงัที 3 (RICHY-W3) 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีทีมีเศษของ

หุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นันทิง) โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิทีจะจองซือหุน้ในจาํนวนทีเกินกว่าสิทธิของตนได ้ในราคาทีเสนอขายหุน้ละ 1.30 

บาท การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัท ครงัท ี3 (RICHY-W3) จาํนวนไม่เกิน 247,690,926 หน่วย 

ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ

หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.30 บาท ซึงบริษัทไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน

ตามสดัส่วนการถือหุน้และใหม้ีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี3 (RICHY-W3) (Record 

Date) ในวนัที 25 พฤศจิกายน 2564 และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทงัทไีดมี้การแกไ้ขเพิมเติม)    

 

ทงัน ีผูถ้ือหุน้มีสิทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือหุน้เกินกว่า

สิทธิของตนจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมือมีหุน้สามัญเพิมทุนคงเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทีได้

จองซือตามสิทธิครบถ้วนทงัหมดแลว้เท่านนั ผูถื้อหุน้โปรดศึกษาขอ้มูลการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุน วิธีการจดัสรรหุน้
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สามญัเพมิทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สถานทีรบัจองซือ ขนัตอนและวิธีการจองซือและชาํระเงินค่าจองซือ การคืนเงินค่าจองซือ 

วิธีการส่งมอบหลักทรพัย ์และข้อมูลของบริษัท จากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ริชี เพลซ 2002 จํากัด 

(มหาชน) (สิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที 1) 

 

การจดัสรรหุน้ทีจองซอืเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ทีจองซอืหุน้เกินกว่าสิทธิ

ใด ถือครองหุน้ของบรษิัทในลกัษณะทีเพมิขึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดทีตอ้งทาํคาํเสนอซือ (Tender Offer) ตามทกีาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที ทจ.12/2554 เรือง หลักเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พือครอบงาํกิจการ 

(“ประกาศ ทจ.12/2554 ”) หรือในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท  

 

บรษิัทจึงเรียนมาเพือแจง้สิทธิของผูถ้ือหุน้ในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญ

ของบรษิัท ครงัที 3 (RICHY-W3) ซงึมีจาํนวนตามทีระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามญัเพมิทนุซงึออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (สิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที 3) โดยมีรายละเอียดของการจดัสรรตามทปีรากฏในหนงัสือแจง้การจดัสรร

หุ้นสามัญเพิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัท ครงัที 3 (RICHY-W3)  (สิงทีส่งมาดว้ยลาํดับที 1) ,

รายละเอยีดเบืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัท ครงัท ี3 (RICHY-W3)  (สิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที 4)  

 

  จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

        
      (..........................................................) 

       ดร.อาภา อรรถบูรณว์งศ ์

       ประธานกรรมการบรหิาร 



 

 

 

 

 

หนังสอืแจ้งสทิธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทนุ ควบคู่กับใบสาํคัญ

แสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญ รุ่นท ี3  

 

 

ของ 

 

บริษัท ริช ีเพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

ระหวา่งวันท ี14 – 17 ธันวาคม 2564 และวันท ี20 ธันวาคม 2564  
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 3 (RICHY-W3)  

ของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลการจัดสรรหลกัทรัพย์ 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ ที่ติดต่อได้ของบริษัทจดทะเบียน 

สถานท่ีติดตอ่ 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

667/15 อาคารอรรถบรูณ์ ชัน้ 7 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700    

หมายเลขโทรศพัท์ : 1343 

โฮมเพจบริษัท : http://www.richy.co.th 

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้ออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 :  เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2564  

ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564  :        เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564  

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหลักทรัพย์  

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จํานวนไม่เกิน 247,690,926 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ ใบสําคญัแสดงสิทธิ (RICHY-

W3) 1 หนว่ย โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรดงันี ้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 และท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564

เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรร

หลกัทรัพย์โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ลดทนุจดทะเบียน : ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,238,456,749.00 บาท  

เป็นทุนจดทะเบียน 1,238,454,634.00 บาท โดยวิธีตัดหุ้ นจด

ทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหนา่ย จํานวน 2,115 หุ้น 

ประเภทของหลกัทรัพย์ : หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

ทุนจดทะเบียนชําระแล้วก่อนการเพ่ิม

ทนุ  

: 1,238,454,634 แบง่ออกเป็น  

หุ้นสามญั                   1,238,454,634     หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ                                    -       หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ                     1.00     บาท 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย ลาํดบัท่ี 1 
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ทนุท่ีจะชําระเพ่ิมภายหลงัการเพ่ิมทนุ 

 

: 495,381,852.00 บ า ท  โ ด ย ก า ร อ อ ก หุ้ น ส า มั ญ จํ า น ว น 

495,381,852 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบง่ออกเป็น 

 - เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) จํานวน 247,690,926.00 บาท โดยเป็นหุ้ น

สามญัออกใหมจํ่านวน 247,690,926 หุ้น  

- เพ่ือเตรียมไว้สําหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิมทนุ

ในครั ง้ ท่ี  3 (RICHY-W3) (ในอัตรา 1 หุ้ นเ พ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ) จํานวน 247,690,926 หุ้น  

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้วใหม่

ภายหลงัการเพ่ิมทนุ 

 

: 1,733,836,486.00  บาท แบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั                      1,733,836,486  หุ้น      

หุ้นบริุมสทิธิ                                      -    หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ                      1.00   บาท 

อตัราสว่นการจองซือ้ : อตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

ราคาท่ีเสนอขายตอ่หุ้น : หุ้นละ 1.30 บาท 

วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ : 14 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวม 5 วนัทําการ) 

วิธีการจดัสรร        : จดัสรรหลกัทรัพย์ จํานวนไมเ่กิน 247,690,926 หุ้น โดยมีมลูคา่หุ้น

ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้น

เดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่(ในกรณีท่ีมเีศษของหุ้นจากการคํานวณ

ให้ปัดเศษทิง้) 

   

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา

เดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ี

เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท (โปรดดรูายละเอียดการจดัสรรในข้อ 3.2) 
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3.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.2.1  เสนอขายในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ1 หุ้นสามญัใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้โดยเสนอขายในราคาหุ้น

ละ1.30 บาท ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น

จํานวนหุ้นท่ีแตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากําหนดตามราคาตลาดของหุ้น 

โดยกําหนดสว่นลดประมาณร้อยละ 10.96 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพย์แห ่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  ย้อนหลงั 7 วนั ทําการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเร่ืองจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาในวนัที่ 20 ตลุาคม 2564 (กลา่วคือ ระหว่างวนัที่ 8 -19 ตลุาคม 2564) ซึ่งเท่ากบั 1.46 บาท 

(ข้อมลูจาก SETSMART) 

3.2.2  ผู้ถ ือหุ้นอาจจองซื อ้หุ้นสามญัเ พิ ่มทนุ เก ินกว ่าส ิทธ ิของตนตามอตัราที ่กําหนดไว้ข้างต้นได้  

(Oversubscription) โดยท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว

เท่านัน้ 

3.2.3  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ 

กรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจากการที่ผู้ถือ

หุ้นไม่ใช้สิทธิจองซือ้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความจํานงจะซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินจากสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดงักลา่วจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

3.2.4 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ใน

ครัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ

หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้

ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัท 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซือ้หุ้น

ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในรอบแรกน้อยกวา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้น บริษัท

จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละรายโดยนําสดัสว่นการ

ถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลอืจะได้เป็นจํานวน

หุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด
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เศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะ

รายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะราย และยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้

ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนําสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า

สทิธิแต่ละรายนัน้คณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือจะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดย

จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และชําระ

คา่จองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อ

นี ้จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

3.2.5  หากยงัคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจดัสรร

ตามข้อ 3.2.1 – 3.2.4 ข้างต้นแล้ว ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) ซึ่งรวมถึงนกัลงทนุสถาบนั และ/หรือนกัลงทนุที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย

หุ้นท่ีออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ไม่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการเกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข) มีศกัยภาพทางด้านเงินทนุ มีฐานะทางการเงินที่มัน่คง และมีความพร้อมในการชําระเงินเพิ่ม

ทนุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้ 

(ค) ตกลงและยอมรับราคาหุ้นท่ีเสนอขายในราคาท่ีกําหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคาท่ีไม่

ตํ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

และยอมรับว่าไม่ได้รับสิทธิในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้

ท่ี 3 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3”)  

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้น 

สามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้กําหนดว่า ใน

กรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดัในครัง้นีต้ํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

ก่อนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสัง่รับหุ้นในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษัทต้อง

กําหนดไม่ให้นกัลงทนุนําหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายดงักลา่วออกขายภายในกําหนด

ระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นเร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้น

ในสว่นเพ่ิมทนุดงักลา่วทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นกั
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ลงทนุสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ี

ถกูสัง่ห้ามขาย 

ทัง้นี ้การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ในราคาไม่

ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คํานวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของ

หุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 

วนัทําการต ิดต ่อกนัก ่อนวนัเสนอขาย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษ ัท หรือบคุคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอํานาจพิจารณากําหนดเงื่อนไขราคาเสนอขายและรายละเอียดใน

การดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เช่น การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็น

คราวเดียว หรือแบง่เป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ การสรรหานกัลงทนุ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

และจํานวนหุ้นที่ได้รับจดัสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายละเอียดในการจดัสรร และมีอํานาจ

กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วตามที่เห็นสมควร เพื่อให้

บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกบั

สาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ในกรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้น

เดิมให้แก่บคุคลในวงจํากดั ให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วต่อนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัได้เป็นคราวๆ ตามการชําระเงินของบคุคลท่ีได้รับการจดัสรรในแต่ละคราว 

ทัง้นี ้หากการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิรายใดมีผลทําให้ผู้ ถือหุ้น

ดงักลา่ว (รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดงักลา่ว ถือหุ้นของบริษัทในลกษัณะที่เพิ่มขึน้จนถึง

หรือข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํา

กิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 12/2554”) และไมเ่ข้าข้อยกเว้นการทําคําเสนอ

ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดงักลา่วมีหน้าท่ี

ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 12/2554 เว้นแตผู่้ ถือหุ้น

ดงักลา่วจะแจ้งความประสงค์สละสิทธิจองซือ้หุ้นในจํานวนที่จะทําให้ตนมีหน้าที่ต้องทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ในใบจองซือ้หุ้น  

อนึ่ง หากมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น (Right Offering) การจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการ

จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2.1 – 3.2.5 ข้างต้นแล้วให้

ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุ้น สามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลือจากการเสนอขาย

ทิง้ 
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3.3 ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (“RICHY-W3”) 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (“RICHY-W3”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ

โอนเปลีย่นมือได้ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอ

ขาย  

: ไมเ่กิน 247,690,926 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 247,690,926 หุ้น  

ลกัษณะการจดัสรร : เป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้และ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ (Right 

Offering) ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ (RICHY-W3) 1 หน่วย (ในกรณีมี

เศษให้ปัดเศษทิง้) ทัง้นี ้บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นสามัญของ

บริษัทท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนและให้มีสิทธิได้รับจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 (Record 

Date)  

ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ไมค่ิดมลูคา่ 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (เว้นแต่จะมีการ

ปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด) 

ราคาการใช้สทิธิ : 1.30 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้ 1.00 บาท) (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ

ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : อาย ุ1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(โปรดดรูายละเอียดเบือ้งต้น RICHY-W3 ในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4)  

 

4. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและให้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 และท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อ

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 ได้กําหนดให้วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุและให้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท (Record Date)  

 

 

5. กาํหนดการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ 
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5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ 

ระหวา่งวนัท่ี 14 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวม 5 วนัทําการ) ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น.   

 

5.2 สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หลกัทรัพย์ ได้ ณ  

 

 

 

 

(**งดรับเอกสารชําระเงนิค่าจองซื้อด้วย Bill Payment หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์  

ทางไปรษณีย์**) 

 

สําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีถือหุ้ นในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผู้ ถือหุ้ นมีบัญชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฝากไว้ เพ่ือให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเร่ือง

ให้แก่บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) ณ สถานท่ีรับจองซือ้ตามท่ีแสดงข้างต้น 

 

5.3 การสละสิทธิการจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิจองซือ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือมิได้ชําระเงินค่าหลกัทรัพย์

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นได้สละสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในครัง้นี ้ 

 

6. วิธีการจองซือ้หุ้นและการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน   

6.1. ผู้ถอืหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. 

6.2. เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย 

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 3 (RICHY-W3) 

(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) โดยกรุณากรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน โดยจะต้องระบจํุานวนหุ้นท่ี

ผู้จองซือ้แตล่ะรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิ ตามท่ีแสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ และต้อง

ระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ต้องการจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนอย่างชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ และ

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตรา

สําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท  1 ใบ ต่อ

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้ 

(2) หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่ 

• หลกัฐานการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ฉบับจริง (ในกรณีชําระเงินค่าหลกัทรัพย์ด้วยการ

ชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment) (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7)  

     ที่ทาํการชั่วคราว  

      บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 

      ชัน้ 13 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ เลขท่ี 183 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เทา่นัน้ 

      โทรศพัท์ : 02-118-3535 

      ติดตอ่ : คณุปิยะธิดา มกรพนัธุ์ 
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หรือ 

• เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้

ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้) พร้อมกบัใบนําฝากแบบ Bill Payment ท่ีได้รับการกรอกรายละเอียดใน

แบบ Bill Payment อย่างครบถ้วน ท่ีระบุช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 10 หลัก และเลข

ประจําตวัประชาชนจํานวน 13 หลกั  

ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองซือ้หลักทรัพย์ ในกรณีที่ ผู้จองซือ้หลักทรัพย์ของ

บริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้จองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัทมีบัญชีซือ้ขาย (และเป็นตัวแทนใน

การรวบรวมเอกสารการจองซือ้มาส่งกับตัวแทนรับจองซือ้) ไม่ดําเนินการกรอกรายละเอียดใน

ใบแจ้งการชาํระเงนิผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7) 

(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการ

ชาํระเงนิ) 

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท และได้จัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืฉบบันี ้

(4) สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) เท่านัน้) ประเภทออมทรัพย์หรือกระแส

รายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับกรณีท่ีผู้จองซือ้ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการ

จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร  

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน 

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ หรือสําเนาบัตร

ข้าราชการ/สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ แนบพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านหน้า

แรกและหน้าท่ีระบเุลขประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็น

ผู้ เยาว์ จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบ

ธรรม) และสาํเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือ

นัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัททกุฉบบั 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/นามสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/นามสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏใน

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (Record date) ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 หรือ

ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แนบสําเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 

เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ข) บคุคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary 
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Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้

จดัทํา 

(ค) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สาํเนาหนงัสอืรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล

นัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนา

ใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ง) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท และหนงัสือรับรอง

ของบริษัทท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจ

ลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างด้าว 

หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลง

นามรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถกูต้องแล้วข้างต้น ต้อง

ได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทย 

หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้  

(6) หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบ

อํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคน ต่างด้าว

มอบอํานาจ ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ีแสดงหลกัฐานการอยู่ในประเทศไทย)  

ซึง่ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ในกรณีหนงัสอืมอบอํานาจให้กระทําการแทน ท่ีมีการจดัทําในตา่งประเทศ หนงัสอืมอบอํานาจ และ

สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ท่ียงัไม่หมดอาย ุจะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี 

Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้

จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง  

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําการแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง  (ตวัจริง) 

ต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท พร้อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ีรับรองสําเนา

ถกูต้องแล้ว 

(7) สาํหรับผู้ ท่ีประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ในนามผู้จอง

ซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์

ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6) เพ่ือนําสง่ให้แก่

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน

เอกสารประกอบการจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท 
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6.3. ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และชาํระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท  ได้ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 

ข้างต้น ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้

หลกัทรัพย์ของบริษัท  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของ

บริษัท  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หลกัทรัพย์ต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้และต้องชําระเงินค่าจองซือ้

ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการชําระเงินดงัท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทงดรับเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ทางไปรษณีย์ และงดรับชาํระเงนิค่าจองซือ้ด้วยเงนิสด 

 6.3.1 กรณีชําระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี (เฉพาะโอนด้วยเงนิสดเท่านัน้)   

(ก) ฝาก/โอนเงินผา่น Bill Payment  

“บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน)”  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

COMP CODE 00655  

โดยกรุณาระบ ุ 

REF: 1 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก(บุคคลสัญชาติไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง 

(บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย) และ  

REF: 2 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฎในใบรับรองการจองซือ้หุ้น) 

 (ข) ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิ จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ และจองซือ้

เกินกวา่สทิธิ 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสทิธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 

3) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานใบแจ้งการ

ชําระเงิน (Bill Payment) เฉพาะสว่นของลกูค้า หรือใบนําฝาก/โอนเงินเข้าบญัชี (Pay-in Slip) ท่ีได้

ชําระเงินคา่จองซือ้ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7) 

(ง) กําหนดการรับจองซือ้และการรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้ กรณีชําระด้วยเงินโอน ระหวา่ง

วนัท่ี 14 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น.  (รวม 5 วนัทําการ) 

 

6.3.2 กรณีชําระเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (รวมถึงการนําฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์) 

(ก) ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ (Account Payee 

Only) 

สัง่จ่าย “บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน)”  

ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ

เท่านัน้ และ 

โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็คตามวันที่จองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม 2564  
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พร้อมกบัแนบใบแจ้งการชําระเงิน (Bill-Payment) (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7) ท่ีกรอกรายละเอียด

เป็นท่ีเรียบร้อย   

(ข) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จํานวน 1 ฉบบัตอ่ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ จองซือ้

น้อยกวา่สทิธิ และจองซือ้เกินกวา่สทิธิ   

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสทิธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 

3) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลงัของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 

หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดการรับจองซือ้และการรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ระหวา่ง 

วันที่ 14 – 15 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. (ภายในเวลาไม่เกิน 11.00 น.) 

 

**บริษัท งดรับชําระเงินค่าจองซือ้ด้วย Bill Payment หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊าฟท์ ทางไปรษณีย์**  

(จ) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้ระบช่ืุอ-นามสกลุและหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ท่ีด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ในกรณีท่ีทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับการจองซือ้

หุ้นดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 

ต่างหากจากจาํนวนเงนิค่าจองซือ้หุ้น 
 

 

6.3.3 บริษัทจะนําเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้าบญัชีของบริษัทเพ่ือเรียกเก็บเงิน 

และจะตดัสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

6.3.4 ผู้จองซือ้ท่ียื่นความจํานงในการจองซือ้ และได้ชําระคา่จองซือ้หลกัทรัพย์แล้ว จะยกเลกิการจองซือ้ และขอ

เงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการ

จองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท และ/หรือ เงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.3.5 กรณีสละสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เมื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้หรือมิได้ชําระเงินภายในเวลาท่ี

กําหนดไว้หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาท่ีกําหนดหรือจัดส่ง

เอกสารให้บริษัทไมค่รบถ้วน บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

6.3.6 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน 

หรือไมส่มัพนัธ์กนั บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรใน

การจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทมีสทิธิท่ีจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิใน

การจองซือ้หลกัทรัพย์ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย

ดงักลา่ว 
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6.3.7 ในกรณีท่ีการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิ และ/หรือ การสละสิทธิหรือการ

ใช้สิทธิซือ้หลกัทรัพย์ไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าว

เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท หรือทําให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีจองซือ้

หลกัทรัพย์เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นสามญัของบริษัทในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้อง

ทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการ

ฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น/ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักลา่ว โดยผู้ ถือ

หุ้น/ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรเพียงบางสว่นตามสดัสว่นการถือ

หุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวท่ีเหลืออยู ่และในกรณีเช่นว่านัน้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย

ดงักลา่ว และผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากบริษัททัง้สิน้  

6.3.8 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิ

การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือ

หุ้นเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสทิธิท่ีจะได้รับการจดัสรร

หลกัทรัพย์ของบริษัทของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูล

ดงักลา่วในเอกสารประกอบการจองซือ้ชุดเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่

ครบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้ จองซือ้ตามท่ีเห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้

จองซือ้รายดงักลา่ว 

 

6.4. การคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์  

ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือ การคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้น บริษัทจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ หรือ

ได้รับจัดสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงิน  ค่าจองซือ้หุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุตามเช็คค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในกรณีดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่า

จองซือ้หลักทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ การจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มี

ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้นี ้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการคืน

เงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบ ุไว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่า

ด้วยสาเหตใุดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ใน

สว่นท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่

จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
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จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (Record date) ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้

จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสาํนกัหกับัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการ

จดัสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 7 วนัทําการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการสง่เงินคืนดงักลา่วและจะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ จองซือ้ในอตัราร้อยละ 

7.50 ตอ่ปี  โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบและต้องชําระ

คืนนับจากวันท่ีพ้นกําหนดระยะเวลา 7 วันทําการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักล่าว

ข้างต้น 
 

ทัง้นี ้ ไมว่า่กรณีใดๆ  หากได้มีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ

ตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามท่ีระบไุว้ในใบ

จองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท หรือสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในรายช่ือผู้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Record date) ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ให้ถือว่าผู้จองซือ้

ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่า

สทิธิโดยชอบ และผู้จองซือ้ไมม่ีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัท หรือตวัแทนการ

รับจองซือ้อีกตอ่ไป    

 

6.5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

6.5.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 บริษัทจะดําเนินการนําหลกัทรัพย์ท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) 

จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ท่ี

ผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่ปิดจองซือ้หุ้น ซึ่งใน

กรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีข้อ 6.5.1 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้อง

ตรงกับช่ือของเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในบญัชี

ของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 

6.5.2 แทน 

 

6.5.2 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของ

บริษัท จะส่งมอบใบหุ้ นตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2564 ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะไม่

สามารถขายหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้นซึง่ผู้จอง
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ซือ้อาจได้รับใบหุ้นของบริษัทภายหลงัจากท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทได้รับอนมุตัิให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แล้ว  

 

6.5.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจอง ได้แก่ เอกสารแบบสอบถามเพ่ือหาข้อบง่ชีก้ารเป็น

บคุคลสหรัฐฯ (บคุลและนิติบคุคล) สาํหรับผู้จองซือ้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และแบบสอบถาม

สําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล สําหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ 

พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)

จํากดั” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชีดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้หุ้น 

และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น และหากผู้จอง

ซือ้ต้องการถอนหลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอน

หลักทรัพย์ตามอัตราท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติม

ประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer 

Account) เทา่นัน้” (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 6) เพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 

**ในกรณีที่ ผู้จองซือ้รายใดกรอกรายละเอียดการส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน หรือมิได้ระบุวิธีการที่จะให้

บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกใบ

หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 6.5.2**  

 

6.6. ข้อมูลสาํคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หลักทรัพย์ 

6.6.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีลงช่ือรับจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับจองซือ้

หลักทรัพย์ เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับจองซือ้หลกัทรัพย์ โดยการจองซือ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท

สามารถเรียกเก็บเงินค่าหลกัทรัพย์ได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ได้ส่งใบจองซือ้หุ้นและ

เอกสารประกอบการจองครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

6.6.2 หากจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับ

ชําระ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซือ้

หลกัทรัพย์เป็นหลกั แต่ทัง้นีจํ้านวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับจัดสรร

ทัง้หมด   

6.6.3 กรณีท่ีผู้จองซือ้ไมนํ่าสง่เอกสารตามท่ีกําหนดภายในระยะเวลาการจองซือ้อนัเป็นเหตใุห้บริษัท ไมส่ามารถ

ระบตุวัตนของผู้จองซือ้ได้ บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วสละสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์และบริษัท

ขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

6.6.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองการใช้สิทธิ
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การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ กลา่วคือ เอการประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นดําเนินการจองซือ้โดยใช้หมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียว หรือระบุ

ข้อมูลดงักล่าวในเอกสารการจองซือ้ชุดเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไม่ครบตาม

สิทธิทัง้หมดท่ีมีตามหมายเลขทะเบียตนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นตามท่ีเห็นสมควร หรืออาจไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้

จองซือ้รายดงักลา่ว 

6.6.5 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นกรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรือไม่สมัพนัธ์กัน 

บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ี 

เห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจอง

ซือ้ มีสิทธิท่ีจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจอง

ซือ้ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว  

6.6.6 หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุไม่สามารถจ่ายคา่จองซือ้หุ้นดงักลา่วภายในระยะเวลาท่ีบริษัทได้ 

กําหนดไว้ หรือ มิได้ปฏิบตัิตามวิธีการชําระเงินคา่จองซือ้และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี 

กําหนดเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทนัตามกําหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ บริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนรับจองซือ้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตท่ีุมิใช่ความผิด

ของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้) ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ตามกําหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ จอง

ซือ้ ด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิได้กําหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฉบบันีห้รือ นําสง่ 

เอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วนภายในเวลาท่ีกําหนด บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้จะถือวา่ผู้

ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวน

สทิธิ ในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

6.6.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท วิธีการชําระเงินค่าจอง

ซือ้หลกัทรัพย์ และ/หรือข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้

หลกัทรัพย์ของบริษัท  

 

7. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

7.1. ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีแต่ละรายถืออยู่ 

(Right Offering) ในครัง้นีม้ีผู้จองซือ้เต็มจํานวนได้สาํเร็จเสร็จสิน้ บริษัทจะสามารถระดมทนุได้เป็นจํานวนรวมประมาณ 

322.00 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้
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วัตถุประสงค์ จาํนวนเงนิโดยประมาณ (ล้านบาท) กาํหนดระยะเวลาการนําเงนิไปใช้ 

1.เพ่ือใช้เป็นเงินทุนสําหรับซื อ้ท่ีดินและ

ลงทุนในโครงการ ริ ซตัน สวนหลวง

พฒันาการ 

100.00  ภายในปี 2565 

2.เพ่ือใช้เป็นเงินทุนสําหรับซื อ้ท่ีดินและ

ลงทนุในโครงการ ริซตนั เพ่ิมสนิ 

50.00  ภายในปี 2565 

3.เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สาํหรับการดาํเนินการในอนาคต 

172.00  ภายในปี 2565 

 

7.2. ในสว่นของการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทนุได้เป็นจํานวนประมาณ 

322.00 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่วเพ่ือรองรับการพฒันาโครงการท่ีอยู่

อาศยัในอนาคตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

ทัง้นี ้แผนการใช้เงินเพ่ิมทนุของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนัในการจดัสรรเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุนในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ RICHY-W3 และการชําระเงินจริงอาจมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีบริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทําให้

บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 322.00 ล้านบาท ในกรณีดงักลา่ว แผนการใช้เงินเพ่ิมทนุของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้

เงินท่ีระบไุว้ในข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ข้างต้น 
 

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหลกัทรัพย์ 

8.1 เพ่ือเสริมสร้างและรักษาให้บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีดี สามารถดําเนินการโครงการได้ตามแผนงานและมี

เงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมมากขึน้ 

8.2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทจากเงินเพ่ิมทนุท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของผุ้ ถือหุ้น

เดิม และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 3 (RICHY-W3) ซึ่ง

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิม 

8.3 การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 3 (RICHY-W3) ซึง่ออกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เป็น

การวางแผนทางด้านเงินทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมของบริษัทในการลงทนุและซือ้ท่ีดินสําหรับโครงการในอนาคต

ของบริษัท 
 

9. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหลกัทรัพย์ 

9.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ตํ่า

กวา่ร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัเงินสาํรอง
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ต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ และการจ่ายปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจําเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนใดในอนาคตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

9.2. หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 

โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนบัจากวนัท่ีได้ใช้สิทธิและมีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้ยื่นขอจด

ทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์แล้ว 

9.3. ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด ท่ีมีการจ่ายเงินปันผล ภายหลงัจากผู้

จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

 

10. รายละเอียดอื่นที่จาํเป็นสาํหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัท 

- ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    
 

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และค่านิยม 

วิสัยทัศน์  

“เป็นบริษัทชัน้นําในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ ความพึพอใจ และ

ความสขุในการอยูอ่าศยัของลกูค้าทกุกลุม่เปา้หมายท่ีประกอบด้วย รูปแบบผลติภณัฑ์ ทําเลท่ีตัง้โครงการ ความเป็นมิตร

กบัสิ่งแวดล้อม และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัแนวหน้า เพ่ือสร้างความเช่ือถือในระยะยาวจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้

ปวง” 

 พันธกิจ  

• เป็นบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นํา 1 ใน 20 ของประเทศไทยภายใน 10 ปี 

• สร้างผลตอบแทนการลงทนุแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 

• ให้ผลตอบแทนการทางานแก่พนกังานสงูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรมภายใน 3 ปี 

• บคุลากรมีขดีความสามารถสงูเท่ียบเทา่บริษัทชัน้นําภายใน 3 ปี 

• สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีฉลาด ขยนัและทุม่เท 

• สร้างเครือขา่ยพนัธมิตรทางธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

• มีบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็วและสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า 

• สร้างคณุภาพชีวติท่ีดีตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม 

• การบริหารต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้ในอตุสาหกรรมภายใน 3 ปี 

• สร้างภาพลกัษณ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับภายใน 3 ปี 

ค่านิยม  

“ริช่ีมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์ สงัคมท่ีเป่ียมสขุให้กบัผู้ ท่ีอาศยัในทกุ ๆ ด้าน มีจดุเดน่คอื  

Rich in Premier Location บนทําเลท่ีมีศกัยภาพ  

Rich in Urban Living & Lifestyle ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต  

Rich in Design การออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ 

Rich in Construction การก่อสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรง 

Rich in Environment การเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจบุนัได้อยา่งลงตวั เพ่ือสร้างความสขุ 

ให้กบัผู้อยูอ่าศยัในทกุโครงการของบริษัท 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

ปี 2545 พฤศจิกายน - ก่อตัง้บริษัท โดยกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพซึ่งมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 50 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

จํานวน 500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์  โดยมีสํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี 667/15 อาคารชัน้ 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง

อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ปี 2547 มกราคม - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชช่ีวิลล์ บางบวัทอง” เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ บนพืน้ท่ี13 ไร่ 

จํานวน 74 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ อําเภอบางบวัทอง นนทบรีุมลูคา่โครงการประมาณ 160 ล้านบาท 

ปี 2548 มิถนุายน - เปิดขายอยา่งเป็นทางการโครงการ “ริชช่ีทาวเวอร์ เพชรเกษม-สาทร” เป็นอาคารชุดพกัอาศยั

แบบคอนโดมิเนียม สงู 19 ชัน้ จํานวน 212 ยูนิต ตัง้อยู่ท่ีถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ มูลค่า

โครงการประมาณ 300 ล้านบาท 

ปี 2550 มกราคม - เปิดขายอยา่งเป็นทางการโครงการ “เลอริช เทรนดีค้อนโด สาธุประดิษฐ์” (“เลอริช พระราม3”) 

เป็นคอนโดมิเนียมสงู 22 ชัน้ จํานวน 422 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรีย์  เขต

ยานนาวา กรุงเทพฯ มลูคา่โครงการประมาณ 1,062 ล้านบาท 

 พฤษภาคม - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาทเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เตรียม

สาํหรับคา่ก่อสร้างและพฒันาโครงการในอนาคต 

ปี 2553 มีนาคม - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เลอริช รัชดา-สทุธิสาร” เป็นคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ 

จํานวน 77 ยูนิต ตัง้อยู่ท่ีบริเวณแยกสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มูลค่า

โครงการประมาณ 175 ล้านบาท 

 พฤษภาคม - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เลอริช@อารีย์ สเตชั่น” เป็นคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ 

จํานวน 73   ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ซอยอารีย์  2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มลูคา่โครงการ

ประมาณ 235 ล้านบาท 

ปี 2554 มกราคม - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชพาร์ค@บางซอ่นสเตชัน่” เป็นคอนโดมิเนียม สงู 27 ชัน้ 

จํานวน 803 ยนิูต ตัง้อยู่ท่ีถนน กรุงเทพ-นนทบรีุแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มลูค่า

โครงการประมาณ 1,375 ล้านบาท 

ปี 2555 กรกฎาคม - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2555 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมตัิให้บริษัท

จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 19.30 ล้านบาท โดยมีหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับ

เงินปันผลดงักลา่ว จํานวน 1,930,000 หุ้น 
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 พฤศจิกายน - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญัประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนมุตัิให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 57.10 บาท รวมเป็นเงิน 110.20 ล้านบาท โดยมีหุ้นท่ีมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลดงักลา่ว จํานวน 1,930,000 หุ้น   

 ธนัวาคม - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 292.18 ล้านบาทเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้

เตรียมสาํหรับคา่ก่อสร้างและพฒันาโครงการ เดอะริช บิซ โฮม สขุมุวิท 105 และโครงการริช

พาร์ค@เตาปนูอินเตอร์เชนจ์ 

  - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชพาร์ค@เตาปนูอินเตอร์เชนจ์ ” เป็นคอนโดมิเนียม สงู 

25 ชัน้ จํานวน 735 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนประชาราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

มลูคา่โครงการประมาณ 1,703 ล้านบาท 

ปี 2556 กมุภาพนัธ์ - เปิดขายอยา่งเป็นทางการโครงการ “เดอะริช บิซ โฮม สขุมุวิท 105” เป็นทาวโฮม สไตล์โมเดิร์น 

จํานวน 140 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 105 ถนนศรีนครินทร์แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 

มลูคา่โครงการประมาณ 671 ล้านบาท 

 เมษายน - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 2556 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัท

จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 18.56 บาท รวมเป็นเงิน 54.24 ล้านบาท โดยมีหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับ

เงินปันผลดงักลา่ว จํานวน 2,921,800 หุ้น 

 มิถนุายน - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 292.18 ล้านบาทเป็น 370 ล้านบาทเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้

เตรียมสาหรับการพฒันาโครงการใหมใ่นอนาคต 

 กนัยายน - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญประจําปี 2556 เมือวันท่ี 6 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัท

จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 35.69 บาท รวมเป็นเงิน 132.05 ล้านบาท โดยมีหุ้นท่ีมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลดงักลา่ว จํานวน 3,700,000 หุ้น 

  - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 370 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาทเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือใช้เตรียม

สาํหรับคา่ก่อสร้างและพฒันาโครงการริชพาร์ค@เจ้าพระยา 

  - จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ชือว่า “บริษัท ริชีเพลซ 2002 จํากัด 

(มหาชน)” และได้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น 

รวมทัง้ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 714 ล้านบาท โดยจะดําเนินการออกหุ้น

สามญัจํานวน 214 ล้านหุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชน 

  - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “ริชพาร์ค@เจ้าพระยา” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 33 ชัน้ 

จํานวน 635 ยนิูต ตัง้อยู่ท่ีถนนรัตนาธิบศร์ตําบลไทรมํา้ อําเภอเมือง นนทบุรีมูลคา่โครงการ

ประมาณ 1,267 ล้านบาท 
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ปี 2557 เมษายน - เปิดขายอย่างเป็นทางการโครงการ “เดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ ” เป็นบ้านแฝด บ้านเดียว 2 ชัน้ 

ทาวน์โฮม จํานวน 138 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนราชพฤกษ์  มลูคา่โครงการประมาณ 560 ล้านบาท 

 กรกฎาคม - บริษัทเสนอขายหุ้นสามญั IPO แก่ประชาชน จํานวน 214 ล้านหุ้นโดยเสนอขายตอ่ประชาชน

ในราคา 3.30 บาท/หุ้น 

 สงิหาคม - บริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 พฤศจิกายน - บริษัทเปิดขายโครงการ “เดอะริช สาทร-ตากสนิ” เป็นคอนโดมิเนียมสงู  23  ชัน้  จํานวน  511  

ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนกรุงธนบรีุกรุงเทพมหานคร มลูคา่โครงการประมาณ 2,100 ล้านบาท 

ปี 2558 พฤษภาคม - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 714 ล้านบาท เป็น 985.40 ล้านบาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

จํานวน 785.40 ล้านบาท 

ปี 2559 ธนัวาคม - เปิดตวัโครงการ “ ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชัน่” เป็นคอนโดมิเนียมสงู 37 ชัน้ จํานวน 1,089 ยู

นิต  ตัง้อยูท่ี่ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  มลูคา่โครงการประมาณ  2,700  ล้านบาท 

  - ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000 บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทนุ 

  - เปิดตวัโครงการ “เดอะริช@นานา” เป็นคอนโดมิเนียมสงู 32 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 6 ช้น มีห้องชุดพกั

อาศยั จํานวน 413 ยนิูต และ Retail 3 ชัน้ ตัง้ท่ีถนนสขุมุวิท ซ.3 (นานาเหนือ) กรุงเทพมหานคร 

มลูคา่โครงการประมาณ 4,185 ล้านบาท 

  - จดัตัง้บริษัทยอ่ย “บริษัท ริชช่ีดรเวลลอปเมนท์ 2016” เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

ปี 2560 เมษายน - เปิดตัวโครงการ “ริชพาร์ค @หลกัสี่ สเตชั่น” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 14 ชัน้ มีห้องพักอาศัย 

จํานวน 597 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มลูคา่

โครงการ 1,490 ล้านบาท 

  - เปิดตวัโครงการ “ดิเอท คอลเลคชัน่” เป็นคอนโดมิเนียมสงู 7 ชัน้มห้ีองชดุพกัอาศยัจํานวน 77 

ยูนิต ตัง้อยู่ ท่ีถนนวิสุทธิกษัตริย์  แขวงบางขุนพรหม(นางเลิ ง้ )  เขตพระนคร(ดุสิต ) 

กรุงเทพมหานคร 362 ล้านบาท 

 มิถนุายน - เปิดตวัโครงการ “เดอะริช อเวนิว” เป็นอาคารพานิชย์เป็นสไตล์ โมเดริน ยูโรเปียน สงู 3 ชัน้ 

พร้อมชัน้ลอย จํานวน 16 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนดํารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรู

พา่ย กรุงเทพมหานคร มลูคา่โครงการประมาณ 480 ล้านบาท 

  - เพ่ิมทุนแบบจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering: RO) จด

ทะเบียนเพ่ือรองรับการขยายกิจการของบริษัท ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่

ควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (RICHY-W1) และใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (RICHY-W2) (5:1:1) ใน กรณีท่ีมีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
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ปี 2561 พฤษภาคม - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท โดยเป็นทุนจด

ทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 1,044,859,438 บาท เพ่ือใช้รองรับหุ้นปันผลและเพ่ือใช้รองรับการ

ปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 พฤศจิกายน - เปิดตัวโครงการ “เดอะริช พระรามเก้า-ศรีนครินทร์ ทริปเปิลสเตชั่น่น” เป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมมิกซ์ยูส คอนโดมิเนียมสงู 32 ชัน้ จํานวน 597 ยูนิต ตัง้อยู่ท่ีถนนศรีนครินทร์ 

กรุงเทพมหานคร มลูคา่โครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท 

ปี 2562 มีนาคม - เปิดตวัโครงการ เดอะริช เอกมยั เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสงู 45 ชัน้ จํานวน 492 ยนิูตและ

ร้านค้า จํานวน 1 ยูนิต ตัง้อยู่ ท่ีถนนเอกมัย ซอย 8 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร มลูคา่โครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท 

 พฤษภาคม - เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,578,815,237 บาทโดยเป็นทุนจด

ทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,194,116,461 บาท เพ่ือใช้รองรับหุ้นปันผลและเพ่ือใช้รองรับการ

ปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 กรกฎาคม - เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 109,556 บาท จากผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิจากใบสําคญัใช้สิทธิ 

RICHY-W1 จํานวน 89,473 หน่วย ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้ น จํานวน 109,556 หุ้ น จึงมีการ

เปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 1,194,116,461 บาท เป็น 119,226,017 บาท 

 พฤศจิกายน - เปิดตวัโครงการ ริชพอยท์@บีทีเอส วฒุากาศ เป็นคอนโดมิเนียมสงู 32 ชัน้ มีจํานวน 792 ยนิูต

และร้านค้า 2 ยนิูต ตัง้อยูท่ี่ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร มลูค่า

โครงการ 1,800 ล้านบาท 

ปี 2563 มีนาคม - ก่อตัง้บริษัทย่อย บริษัท ริช่ีเพลซพัฒนา 2562 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หุ้นสามัญ 

10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 

 พฤษภาคม - เปิดเฟส 2 โครงการเดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ เป็นบ้านแฝด บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ ทาวน์โฮม จํานวน 

45 ยนิูต บ้านแฝด 24 หลงั ตัง้อยูท่ี่ถนนราชพฤกษ์ รวมมลูคา่ 330,000,000 บาท 

 สงิหาคม - เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 134 บาท จากผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิจากใบสําคัญใช้ สิทธิ 

RICHY-W1 จํานวน 110 หนว่ย ใช้สทิธิแปลงเป็นหุ้นจํานวน 134 หุ้น จึงมีการเปลีย่นแปลงทนุ

ชําระแล้วจากเดิม 1,194,226,017 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท 

 พฤศจิกายน - เสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 192,500,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้

ลงทนุรายใหญ่ ครบกําหนดกําหนดไถ่ถอนปี 2565 อตัราดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 6.40 ตอ่ปี 

ปี 2564 พฤษภาคม - ลดทนุจดทะเบียนท่ีมิได้ออกจําหนา่ย จํานวน 384,589,086 หุ้น โดยตดัหุ้นท่ีมิได้ออกจําหนา่ย

ดงันี ้1) หุ้นเพ่ิมทนุท่ีคงเหลอืจากการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 11,596 หุ้น 2) หุ้นเพ่ิม

ทนุท่ีคงเหลอืจากการรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ RICHY-W1 จํานวน 192,234,034 หุ้น 3) หุ้น
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เพ่ิมทนุท่ีคงเหลือจากการรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 จํานวน 192,343,456 หุ้น 

จึงมีการเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียน 1,578,815,237 เป็น 1,194,226,151 บาท 

  - เ พ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล จํานวน 44,230,598 บาท จึงมีการ

เปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนจาก 1,194,226,151 บาท เป็น 1,238,456,749 บาท 

 พฤศจิกายน - เปิดตวัโครงการ ริชตนั สวนหลวง – พฒันาการ เป็นโครงการทาวน์โฮม สไตล์ยโูรเปียน ตัง้อยู่

บนถนนเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 ซอย 38 จํานวน 131 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 500 

ล้านบาท 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

               ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีบริษัทยอ่ย จํานวน 3 บริษัท  
 

1. บริษัท ริชชี่ ดเีวลลอปเมนท์ 2016 จาํกดั 

วนัท่ีก่อตัง้  :  15 ธนัวาคม 2559  

ทนุจดทะเบียนจํานวน :  31,000,000 บาท  

ชนิดหุ้น   :  หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้น  :  310,000 หุ้น  

มลูคา่หุ้นละ  :  100 บาท  

สดัสว่นการลงทนุ  :  ร้อยละ 99.97 

 

2. บริษัท ริชชี่เพลซ เอกมัย จาํกดั 

วนัท่ีก่อตัง้   :   21 มกราคม 2562 

  ทนุจดทะเบียน  :   1,000,000 บาท 

  ชนิดหุ้น   :   หุ้นสามญั 

  จํานวนหุ้น  :   10,000 หุ้น 

  มลูคา่หุ้นละ  :   100 บาท 

  สดัสว่นการลงทนุ  :   ร้อยละ 99.97 

 

3. บริษัท ริชี่เพลซพัฒนา 2562 จาํกัด 

วนัก่อตัง้              :  12 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน      :  1,000,000 บาท 

ชนิดหุ้น             :  หุ้นสามญั 

จํานวนหุ้น           :  10,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้น             :  100 บาท 

สดัสว่นการลงทนุ  :  ร้อยละ 99.97 
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทไมม่ีความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ    

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 ดําเนิน 

การโดย 

งบการเงิน (ตรวจสอบ / สอบทาน) 

ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์       

-  อาคารชดุพกัอาศยั RICHY 1,136.50 92.75 714.69 82.24 1,013.51 92.51 

- บ้านเดี่ยว RICHY 57.15 4.67 99.83 11.48 59.83 5.46 

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,680.99 98.98 1,193.65 97.42 814.52 93.72 

รายได้อ่ืนๆ 1/ RICHY 27.13 2.21 49.36 5.68 18.02 1.64 

ดอกเบีย้รับ RICHY 4.51 0.37 5.18 0.60 4.16 0.39 

รายได้รวม  1,225.29 100 869.06 100 1,095.52 100 

หมายเหต ุ: 1/ รายได้อ่ืนๆ ได้แก่ รายได้คา่เชา่ตามแผนการตลาดการันตีคา่เชา่ และรายได้จากการยดึเงินดาวน์ เป็นต้น 

2.2 การตลาด ภาวะการแข่งขัน 

1. กลยทุธ์ทางด้านผลติภณัฑ์ 

บริษัทพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในรูปแบบท่ีหลากหลาย   โดยมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมและ

กระจายในหลายๆกลุม่ผลติภณัฑ์และสถานท่ีทําเลท่ีตัง้ เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีอยูอ่าศยั ของผู้บริโภคให้

มากท่ีสดุ โดยการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในแต่ละทําเล บริษัทจะพิจาณาให้เหมาะสมกบัตลาด ปัจจุบนับริษัทกําหนด

กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคอนโดมิเนียม กลุ่มบ้านเดี่ยว  กลุ่มทาวเฮ้าส์ ทาวน์โฮม โดยบริษัทให้

ความสาํคญักบัการออกแบบและตกแต่ง การออกแบบจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอยภายในอย่างลงตวั สอดคล้องกบัรูปแบบ

และวิถีการใช้ชีวิตในเมืองของคนรุ่นใหม่ รวมทัง้มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการอย่างครบถ้วน เช่น สระ

วา่ยนํา้ การจดัพือ้นท่ีสเีขียวให้มีสดัสว่นท่ีมากพอ เคร่ืองออกกําลงักาย เป็นต้น 

2. กลยทุธ์ด้านราคา 

บริษัทกําหนดกลยทุธ์ทางด้านราคา โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การกําหนดตําแหน่งผลิตภณัฑ์  กลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมาย ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ทําเลท่ีตัง้ พืน้ท่ีใช้สอย เป็นต้น และเปรียบเทียบกบัราคาขายของโครงการ

อ่ืนท่ีมีรูปแบบและท่ีตัง้อยูใ่กล้เคียงกนั รวมทัง้พิจารณาถึงต้นทนุของโครงการ ไมว่่าจะเป็นคา่ท่ีดิน คา่ใช้จ่ายในการ

ออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยการกําหนดราคาต้องเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่า อาทิเช่น ตัง้ราคาท่ีเหมาะสมบนทําเลเดียวกับคู่แข่งด้วยราคาท่ีตํ่ากว่าเล็กน้อยแต่
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คณุภาพและสิง่อํานวยความสะดวกเท่ากนั เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทจะต้องสามารถรักษาระดบัอตัราผลตอบแทน

ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ี นโยบายการให้ส่วนลด กรณีขายให้ลูกค้าท่ีมีคุณูปการกับบริษัท เช่น กรรมการ 

พนกังานของบริษัท เจ้าหนีเ้งินกู้  เป็นต้น โดยมีการให้สว่นลดในวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท /ห้อง 

3. กลยทุธ์ทางด้านการสือ่สารการตลาดและสง่เสริมการขาย 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการสือ่สารการตลาดในรูปแบบตา่งๆหลายช่องทาง โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้กลุม่ลกูค้า

เปา้หมายสามารถรับรู้และจดจําช่ือบริษัทและโครงการบริษัทได้ ดงันี ้

1) การโฆษณาผา่นสือ่สารมวลชน เช่น วิทย ุโทรทศัน์ และสิง่พิมพ์ตา่งๆ  

2) การสือ่สารผา่นสือ่กลางแจ้ง) เช่น ปา้ยบิลบอร์ด ปา้ยบอกทาง เพ่ือเป็นการสือ่สารกบักลุม่ลกูค้าท่ีอยูร่อบๆ 

โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงกบัทําเลท่ีตัง้โครงการเป็นหลกั 

3) การสื่อสารในช่องทางเลือกอ่ืนๆ เช่น การสื่อสารทางตรง การออกบูธแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมท่ี

โครงการ การจดักิจกรรมลกูค้าแนะนําลกูค้า การจดักิจกรรมร่วมกบัองค์กรอ่ืน เป็นต้น 

4) การสือ่สารการตลาดในช่องทางสือ่ใหม ่เช่น การสือ่สารผา่นทางเวปไซต์ของบริษัท  

5) การสือ่สารกบักลุม่ลกูค้าเก่าในโปรแกรม  

นอกจากนีย้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ และการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้รับทราบข้อมลู เช่นการแถลงขา่วเปิดตวัโครงการใหม ่การจดัทําจดหมาย

ขา่วประชาสมัพนัธ์กบัทัง้ลกูค้าใหม่และลกูค้าเก่า เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทและโครงการท่ีกําลงัขยาย

อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้การจดักิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) กบัลกูค้าท่ีซือ้โครงการไปแล้ว เพ่ือให้ลกูค้าเข้ามามีสว่น

ร่วมกบับริษัท  

4. กลยทุธ์ด้านการจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายผลิตภณัฑ์โดยตรงผ่านสํานกังานขายของแต่ละโครงการ ด้วยทีมงานมือ

อาชีพ มีความรู้และเข้าใจผลิตภณัฑ์อย่างดี สามารถอธิบายให้ลกูค้าและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจได้รับรู้รับทราบ

รายละเอียดและข้อมลูของโครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีทีมขาย 1-4 คนตามแต่ขนาดของโครงการ นอกจากนี ้

บริษัทยงัพิจารณาถึงระดบัการแข่งขนับริเวณรอบโครงการ ระดบัความยากง่ายในการขาย โดยหากโครงการใดมี

การแขง่ขนัสงู บริษัทจะวา่จ้างทีมขายจากบริษัทท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการขายจากภายนอกให้เป็นผู้บริหารการขาย

โครงการ ซึง่มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการตลาดตลอดจนช่วยจดัหาทีมงานขายควบคูก่บัทีมงานบริษัท 

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนเป็นร้อยละตามมูลค่าขายท่ีเกิดขึน้เป็นอตัราตลาดเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่

หนว่ยงานท่ีจ้างหรือพนกังานขาย  

 

2.3 ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทเน้นกลุม่ลกูค้าระดบักลางเป็นหลกั โดยท่ีการกําหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายซึง่ปรับตามสถานการณ์เพ่ือให้

เกิดความเหมาะสมได้ ทัง้นีล้กูค้าของบริษัทเป็นลกูค้ารายย่อยทัง้หมด และไม่มีรายใดท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 30 ของ

รายได้รวม การกําหนดกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของแตล่ะโครงการ มีลกัษณะดงันี ้
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาต่อหน่วย ระดับรายได้ต่อเดือน 

A 5.00 – 7.50 ล้านบาท 80,000 บาทขึน้ไป 

B 3.00 – 4.99 ล้านบาท 50,001 - 80,000 บาท 

C 1.00 – 2.99 ล้านบาท 15,001 – 50,000 บาท 

2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ภาวะอตุสาหกรรมและแนวโน้ม 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ีสามของปี 2564 ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองแต่มีทิศทางการฟืน้ตวัท่ีแตกตา่งกนัระหวา่ง 

กลุม่ประเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรมหลกัและกลุม่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมแ่ละกําลงัพฒันาโดยเฉพาะ ในอาเซียน โดย

เศรษฐกิจกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมหลกั อาทิ สหรัฐฯ ยโูรโซน สหราชอาณาจกัร และประเทศ อตุสาหกรรมใหม ่(NIEs) 

ยงัคงขยายตวัได้ตอ่เน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้า ตามความคืบหน้าในการกระจายวคัซีน ท่ีทําให้มีการผอ่นคลายมาตรการ

ลอ็คดาวน์และการจํากดัการเดินทาง ซึง่สง่ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการใช้จา่ยภายในประเทศขยายตวั ประกอบ

กบัแรงสนบัสนนุจากมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐ แม้วา่เศรษฐกิจจะขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลงจากไตรมาสท่ีผา่น

มา สว่นหนึ่งเป็นผลเน่ืองจากหลายประเทศ เผชิญกบัการระบาดท่ีเร่ิมรุนแรงอีกครัง้ ประกอบกบัปัญหาการชะงกังนัของ

ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Disruption) และผลของฐานการขยายตวัในปี 2563 ท่ีสงูขึน้ เช่นเดียวกบัเศรษฐกิจจีนท่ีเผชิญ

กบัการชะลอตวั ของเศรษฐกิจจากนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจผา่นการดําเนินนโยบายสินเช่ือท่ีเข้มงวดเพ่ือ

ชะลอการลงทนุและการแก้ไขปัญหาผิดนดัชําระหนีใ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ ขณะท่ีกลุม่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และ

กําลงัพฒันาในเอเชียยงัเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ท่ีทวีความรุนแรงมากจากไวรัสสายพนัธุ์ ใหม่

ขณะท่ีมีอตัราสว่นประชากรท่ีได้รับวคัซีนครบโดสแล้วอยูใ่นระดบัตํ่า สง่ผลให้รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ ต้องกลบัมาบงัคบัใช้

มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดอยา่งเข้มงวดอีกครัง้ โดยเฉพาะประเทศในภมูิภาค อาเซียน อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

และเวียดนาม ปัจจยัดงักลา่วทําให้การฟืน้ตวัของอปุสงค์ภายในประเทศ และภาคบริการเป็นไปอยา่งลา่ช้า และสง่ผลให้

เศรษฐกิจอาเซียนหลายประเทศในไตรมาสท่ี 3 มีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ

อตุสาหกรรมหลกั ประกอบกบัเพ่ิมขึน้ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ และราคาพลงังานในตลาดโลก ได้สร้างแรงกดดนัด้าน

เงินเฟอ้ให้เร่งตวัสงูขึน้มากกวา่เปา้หมายนโยบายการเงิน ในหลายประเทศ สง่ผลให้ธนาคารกลางสาํคญั ๆ อาทิ ธนาคาร

กลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยโุรป เร่ิมสง่สญัญาณของการชะลอการขยายมาตรการทางการเงิน ขณะท่ีธนาคารกลาง

แคนาดาได้ปรับลดวงเงินเข้า ซือ้พนัธบตัร และธนาคารกลางบางประเทศเร่ิมปรับเพ่ิมอตัราดอกเบีย้นโยบาย ได้แก่ 

เกาหลใีต้ บราซิล และเม็กซิโก เพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราเงินเฟอ้ท่ีเร่งขึน้มาก  

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัร้อยละ 1.2 จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ในขณะท่ี

อตัราเงินเฟอ้คาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 และบญัชีเดินสะพดัมีแนวโน้มขาดดลุร้อยละ 2.5 ต่อ GDP เทียบกบัการเกินดลุ

ร้อยละ 4.0 ต่อ GDP ในปี 2563 ในการแถลงข่าววนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตวัร้อยละ 1.2 เท่ากบัขอบบนของการประมาณการครัง้

ก่อนท่ีร้อยละ 0.7 – 1.2 ในการแถลงข่าวเมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 โดยมีการปรับองค์ประกอบของการขยายตวัทาง
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เศรษฐกิจให้สอดคล้องกบัข้อมลูจริงในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2564 และการปรับเปลี่ยน สมมติฐานการประมาณ

การท่ีสาํคญั ๆ ดงันี ้ 

1) การปรับเพ่ิมสมมติฐานรายรับและจํานวนนกัท่องเท่ียวในปี 2564 ตามการผอ่นคลายมาตรการปอ้งกนัและ

ควบคมุการระบาด และการดําเนินนโยบายเปิดประเทศเพ่ือรับนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติโดยการเปิดรับนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ

ท่ีได้รับวคัซีนครบถ้วนแล้วจาก 63 ประเทศ ให้เดินทางเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ต้องกกัตวัและสามารถเดินทางไปยงั

พืน้ท่ีนําร่องการท่องเท่ียวได้ภายใต้เง่ือนไขและมาตรการ ทางสาธารณสขุ ซึ่งเร่ิมดําเนินการนบัตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 

2564 สง่ผลให้คาดวา่จํานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามาในช่วง 2 เดือน สดุท้ายของปี 2564 เพ่ิมขึน้มากกวา่ท่ี

คาดการณ์ และทําให้คาดว่าจํานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2564 จะอยู่ท่ี 2 แสนคน และมีรายรับจากนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติรวมประมาณ 1.3 แสนล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้จากจํานวน 1.5 แสนคนและรายรับ 1.2 แสนล้านบาท ใน

สมมติฐานการประมาณครัง้ก่อน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 

10.0 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบั ร้อยละ 9.6 ในการประมาณการครัง้ก่อน  

2) การปรับประมาณการการขยายตวัของการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนให้สอดคล้องกับการ

ลดลงน้อยกวา่ท่ีคาดในไตรมาสท่ีสาม และแนวโน้มการขยายตวัดีขึน้ในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2564 โดยมีแรงสนบัสนนุจาก 

(1) การผอ่นคลายมาตรการป้องกนัและควบคมุการระบาด ของภาครัฐเพ่ิมเติม (2) การดําเนินมาตรการของภาครัฐเพ่ือ

รักษาแรงขบัเคลื่อนของการบริโภคอย่างต่อเน่ือง ทัง้มาตรการเยียวยาและการส่งเสริมกําลงัซือ้ของประชาชน อาทิ 

โครงการคนละคร่ึงระยะท่ี 3 โครงการเพ่ิมกําลงัซือ้ของผู้ ถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ รวมทัง้มาตรการช่วยเหลอืด้านการจ้าง

งาน อาทิ โครงการเยียวยาผู้ประกนัตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และโครงการเพ่ือสง่เสริม และรักษาระดบั

การจ้างงานให้แก่ธุรกิจ SMEs และ (3) การเปิดรับนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติในไตรมาสสดุท้ายของปี ทําให้คาดวา่การอปุโภค 

บริโภคภาคเอกชนในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัร้อยละ 1.2 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในการประมาณการ

ครัง้ก่อน 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มท่ีจะฟืน้ตวัอยา่งชดัเจนตอ่เน่ืองจากฐานการ

ขยายตวัท่ีอยูใ่นเกณฑ์ตํ่าในปี 2564 โดยมีแรงสนบัสนนุท่ีสาํคญัจากการปรับตวัดีขึน้ของอปุสงค์ภายในประเทศภายหลงั

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลีค่ลายและการกระจายวคัซีนครอบคลมุ มากขึน้ตอ่เน่ือง ประกอบกบัแนวโน้มการฟืน้

ตวัของภาคทอ่งเท่ียวจากการผอ่นคลายมาตรการเพ่ือเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาต ิและการขยายตวัของภาคการสง่ออก

และการผลติอตุสาหกรรมตามการฟืน้ตวัตอ่เน่ืองของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก นอกจากนี ้เศรษฐกิจไทยยงัมีแรง

ขบัเคลือ่นจากภาครัฐทัง้จากการเบิกจ่ายของภาครัฐและกรอบการใช้จ่ายภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ฯ เพ่ิมเติม อยา่งไร

ก็ดี ยงัมีข้อจํากดัและปัจจยัเสีย่งท่ีอาจสง่ผลตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ให้ขยายตวัได้ตํ่ากวา่ท่ีคาดไว้ในกรณี

ฐาน อนัเป็นผลจากความไมแ่นน่อนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทา่มกลางการกลายพนัธุ์ของไวรัส 

รวมทัง้ข้อจํากัดจากเง่ือนไข ด้านฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ ขณะเดียวกัน แรงขบัเคลื่อนจากการ

ขยายตวัของภาคการสง่ออกและการผลิต ภาคอุตสาหกรรมยงัมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากความยืดเยือ้ของ

ปัญหาข้อจํากัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และความเสี่ยงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจและ

การเงินโลกทา่มกลางแรงกดดนัอตัราเงินเฟอ้ท่ีสงูขึน้  

ปัจจัยสนับสนุนสาํหรับเศรษฐกิจไทย 
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1) การปรับตวัดีขึน้ของอปุสงค์ภายในประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศท่ีคลี่คลายลง

สะท้อนจากจํานวนผู้ติดเชือ้ รายใหม่และจํานวนผู้ เสียชีวิตท่ีลดลง ประกอบกบัการเร่งกระจายวคัซีนท่ีมีความ

ครอบคลมุมากขึน้ทําให้รัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการ ควบคมุการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง24 จนทําให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจบัจ่ายใช้สอยมีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาดําเนินได้เป็นปกติมากขึน้ ตอ่เน่ืองจากในไตร

มาสสดุท้ายของปี 2564 นอกจากนี ้ยงัมีปัจจัยสนบัสนุนจากความสามารถในการปรับพฤติกรรมของครัวเรือน

และภาคธุรกิจ ต่อแนวทางการปฏิบตัิตวัเพ่ือดูแลและป้องกนัการระบาดของโรคท่ีกลายเป็นแนวโน้มปกติใหม่

มากขึน้ รวมทัง้แรงสนบัสนนุจากการดําเนินนโยบายเพ่ือสง่เสริมกําลงัซือ้และมาตรการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของรัฐบาล

ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน ขณะเดียวกนั การลงทนุของภาคเอกชนมี

แนวโน้มขยายตวัได้ตอ่เน่ืองในเกณฑ์ดีตามการขยายตวัของภาคผลติและการสง่ออก  

2) การฟืน้ตวัของภาคการท่องเท่ียวโดยมีปัจจยัสนับสนนุจากการดําเนินมาตรการเปิดประเทศนับตัง้แต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564 ซึง่อนญุาตให้ นกัทอ่งเท่ียวท่ีได้รับวคัซีนครบถ้วนแล้วจาก 63 ประเทศ สามารถเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตวั (Test and go) และสอดคล้องกับแนวทางการกําหนด

พืน้ท่ีนําร่องการทอ่งเท่ียว (พืน้ท่ีสฟี้า) ซึง่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคมุเป็นการเฉพาะเพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว

ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึน้ของสถานการณ์การแพร่ระบาด

ใน ประเทศต้นทางของนกัท่องเท่ียวท่ีสําคญั ทําให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ มีการผ่อนคลายมาตรการควบคมุการ

เดินทางระหว่างประเทศเป็นลําดบั ซึ่งส่งผลให้คาดว่านกัท่องเท่ียวต่างชาติจะเดินทางมายงัประเทศไทยเพ่ิม

สูงขึน้อย่างมีนยัสําคัญโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงหลังของปี 2565 สอดคล้อง กับการคาดการณ์ขององค์กรการ

ทอ่งเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ท่ีคาดว่าจํานวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะขยายตวั ได้ร้อยละ 

60 ในปี 2565  

3) การขยายตัวต่อเน่ืองของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก นําโดยการขยายตัวต่อเน่ืองของกลุ่มเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรมหลกั อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน ญ่ีปุ่ น และจีน โดยมีปัจจัยสนบัสนุนสําคญัจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดท่ีคลี่คลายและความคืบหน้าในการกระจายวคัซีน ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ภาคการผลิต 

ภาคบริการและอปุสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบั แรงขบัเคลื่อนจากการ

ส่งออกซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ปริมาณการค้าโลกขยายตวัและจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ

อตุสาหกรรม ใหม่และกลุม่ประเทศอาเซียนรวมทัง้ไทยท่ีพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกเป็นหลกัขยายตวัได้ โดย

คาดว่าการส่งออกสินค้าสําคัญ ๆ ท่ีคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวดี อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับประโยชน์จากการ Work-from-home ยานยนต์และชิน้ส่วนตามอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึน้ และ

ผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลี่ยมท่ีจะเพ่ิมขึน้ตามราคานํา้มนั เช่น พลาสติก เคมีภณัฑ์ เป็นต้น นอกจากนีก้ารส่งออก 

ของไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าร่วมยื่นสัตยาบันความตกลงหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งจะมีผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ท่ีคาดว่าจะ

สร้างโอกาสทางการค้าในการสง่ออกสนิค้าส าคญั ๆ ของไทยมากขึน้  

4) แรงขบัเคลื่อนจากภาครัฐทัง้จากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณประจําปี งบรัฐวิสาหกิจ และกรอบการใช้

จ่ายภายใต้ พระราชกําหนดเงินกู้ ฯ เพ่ิมเติม ท่ีจะยังช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของการใช้จ่ายและการลงทุน

ภาครัฐ แม้จะมีแนวโน้มชะลอลงตามฐาน การขยายตวัท่ีสงูในปีกอ่น ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบ
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งบประมาณประจําปี 2565 ในกรณีฐานคาดว่าจะมีการเบิกจ่าย ณ สิน้ปีงบประมาณ 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 93.4 

ของงบประมาณทัง้หมด โดยแบง่เป็น งบประมาณรายจ่ายประจําท่ีร้อยละ 98.0 และงบประมาณ รายจ่ายลงทนุ

ท่ีร้อยละ 75.0 ส่งผลให้ทัง้ปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณทัง้สิน้ 2.782 ล้านล้านบาท 

สว่นงบประมาณ เหลื่อมปี 2564 คาดวา่จะมีการเบิกจ่ายทัง้สิน้ร้อยละ 82.9 ของวงเงินงบประมาณ หรือคิดเป็น

วงเงินทัง้สิน้ 1.967 แสนล้านบาท (2) การเบิกจ่ายภายใต้งบลงทนุรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการลงทนุในโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญั โดยคาดว่าจะมีอตัราการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.0 

จากวงเงินลงทุนรวม 468,833 ล้านบาท (รวมรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทมหาชน) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.3 จากวงเงิน 

432,937 ล้านบาท (3) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ฯ พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท คาดวา่จะมี

การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2565 ทัง้สิน้ 1.311 แสนล้านบาท (ร้อยละ 13.1 ของวงเงินกู้ ) ส่งผลให้มีการ

เบิกจ่ายครบวงเงินกู้ภายในสิน้ปีงบประมาณ 2565 ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ 2565 (4) การเบิกจ่าย

ภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ ฯ เ พ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ 2565 ทัง้สิน้ 3.902 แสนล้านบาท (ร้อยละ 78.0 ของวงเงินกู้ )  

5) การปรับตวัตามฐานการขยายตัวท่ีตํ่าในปี 2563 และ 2564 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสง่ผลให้ เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นการถดถอยครัง้แรกในรอบ 11 ปี 

ก่อนท่ีกลบัมาขยายตวัร้อยละ 1.2 ในปี 2564 การฟืน้ตวั ของเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปุสงค์

ภายในประเทศยงัมีข้อจํากดัจากการแพร่ระบาด ภายใต้เง่ือนไขดงักลา่วจะเป็น ปัจจยัสนบัสนนุเศรษฐกิจไทยใน

ปี 2565 สามารถกลบัมาขยายตวัได้ภายใต้แนวโน้มการฟืน้ตวัของอปุสงค์ภายในประเทศและการสง่ออกสนิค้า 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง    
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท

อยา่งมีนยัสาํคญั และแนวทางในการปอ้งกนัความเสีย่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง 

ดร.วิชยั วิรัตกพนัธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้ อํานวยการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ผลดชันี 

ดชันีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2564 พบว่า ค่าดชันีเท่ากับ 151.7 จุด 

ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดชันีลดลงต่อเน่ืองกนัเป็นไตรมาสท่ี 4 สําหรับ

การเปลีย่นแปลงของดชันีเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบวา่ ในไตรมาสนีล้ดลงตอ่เน่ืองจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 

ท่ีร้อยละ -0.2 

จากดชันีราคาห้องชุดใหม่ ได้แสดงให้เห็นว่า ราคาห้องชุดใหม่ยงัมีทิศทางท่ีลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดในระลอกท่ี 4 ของไวรัส COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงมากขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2564 เห็นได้ชดัจากตวัเลขผู้ติด

เชือ้เฉลี่ยรายวนัอยู่ท่ีประมาณ 15,000 คนต่อวนั เพ่ิมขึน้จากเดิมในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ท่ีประมาณ 2,500 คนต่อวนั 

สง่ผลให้เศรษฐกิจชะลอตวัและสง่ผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงาน มีการล๊อคดาวน์ในบางพืน้ท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีเป็นพืน้ท่ีหลกัสาหรับตลาดท่ีอยู่อาศัยของประเทศ ทําให้กําลังซือ้ท่ีอยู่อาศัยของ

ประชาชนลดลง และยงัมีข้อจํากดัในการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นกําลงัซือ้ท่ีสาํคญัของตลาดห้อง

ชดุในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ท่ีต้องหดตวัลงในภาวะสถานการณ์ท่ีไมป่กติในปัจจบุนันี ้

จากการสํารวจราคาห้องชดุใหมใ่นไตรมาสนี ้พบวา่ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัคงใช้กลยทุธ์ทางการตลาดด้วยการ

นําเสนอโปรโมชัน่ในรูปแบบของแถมมากถึงร้อยละ 64.1 ของโครงการสํารวจ โดยเป็นการให้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชุด

แบบพร้อมเข้าอยู่อาศยัให้ผู้ซือ้เพ่ือเป็นการเร่งรัดการตดัสินใจซือ้ หรือ การให้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือแบ่ง

เบาคา่ใช้จ่ายของผู้ซือ้ หรือ การให้สว่นลดเงิน ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้ราคาห้องชดุใหมล่ดลงดชันีราคาห้องชุดใหม่ท่ีอยู่

ระหวา่งการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2564 นี ้เมื่อพิจารณาแยกตามพืน้ท่ีพบวา่ 2 จงัหวดัปริมณฑล มีคา่ดชันีเทา่กบั 144.0 จดุ 

ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 

(QoQ) (ดแูผนภมูิท่ี 1 - 2) 
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สาํหรับรายการสง่เสริมการขายห้องชดุใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการขายในไตรมาสนีพ้บวา่ สว่นใหญ่ ร้อยละ 64.1 เป็นของ

แถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 22.9 เป็นสว่นลดเงินและ/หรืออยู่ฟรีตามระยะสญัญาของแต่

ละโครงการ และร้อยละ 13.0 เป็นสว่นลดคา่ใช้จ่ายในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ (รายการสง่เสริมการขายในไตรมาส 2 ปี 2564 การ

สง่เสริมการขายแบบ การให้ของแถม มีสดัสว่นมากถึง ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือการให้เป็นสว่นลดเงินสด ร้อยละ 28.5 

และการให้เป็นสว่นลดคา่ใช้จ่ายในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ ร้อยละ 21.5) (ดแูผนภมูิท่ี 3) 

  
จากสภาวะการตลาดใน ไตรมาส 3 ปี 2564  ท่ีมีปัจจัยเร่ืองโรคระบาด COVID-19  ระลอกท่ี 4 สง่ผลให้สภาพ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มีพฒันาโครงการ  เน้นปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพ่ือให้

แขง่ขนัได้ในตลาดและตรงกบักลุม่ผู้บริโภคท่ีมีกําลงัซือ้มากขึน้  สง่ผลให้บริษัทมียอดรับรู้รายได้ ท่ียงัเป็นบวก เมื่อเทียบเทา่

กบั ปี 2563 ท่ีผา่นมา  
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3.2 ความเสี่ยงที่บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 

บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นคอนโดมิเนียม  โดยนบัตัง้แต่

จดัตัง้บริษัทจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทได้พฒันาโครงการทัง้สิน้ 18 โครงการ เป็นโครงการท่ีพฒันาธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมจํานวน 15 โครงการซึ่งได้ขายและปิดโครงการแล้ว คือ ริช่ีทาวน์เวอร์ เพชรเกษม

โครงการเลอริช รัชดา-สทุธิสาร โครงการเลอริช@อารีย์สเตชั่น โครงการริชพาร์ค-บางซ่อน โครงการพร้อมโอน ได้แก่ 

โครงการริชพาร์ค เทอมินอล โครงการดิเอท คอลเลคชัน่ โครงการริชพาร์ค เตาปนู โครงการริชพาร์ค เจ้าพระยา โครงการริช

พาร์ค ทริปเปิล้สเตชัน่ โครงการเดอะริช@สาทร ตากสิน โครงการเดอะริช@นานา และโครงการเดอะริช พระรามเก้า-ศรี

นครินทร์ และมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการขายได้แก่ โครงการเดอะริช@เอกมยั และโครงการริชพอยท์ วฒุากาศ โดยระหวา่ง

ปี 2561 - 2564 รายได้พึ่งพิงจากคอนโดมิเนียมเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 94.43 ของรายได้รวมปี 2564 จึงอาจทําให้บริษัท

อาจจะมีความเสี่ยงหากตลาดคอนโดมิเนียมเกิดภาวะอ่ิมตวัและมีการถดถอยซึ่งอาจจะกระทบต่อผลประกอบการของ

บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีความชํานาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดอย่างเดียว  แต่มี

ประสบการณ์ในการพฒันาโครงการประเภทแนวราบ  อาทิเช่น โครงการบ้านเดี่ยว เดอะริชวิลล์ บางบวัทอง  ซึ่งประสบ

ความสําเร็จในการขายจนปิดโครงการ  และปัจจุบนัมีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม  

คือ  โครงการเดอะริช บิซโฮม สขุมุวิท 105 โครงการเดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ และโครงการเดอะริช อเวนิว  ในปี 2564 มีการ

เปิดโครงการแนวราบใหม ่2 โครงการ ได้แก่ โครงการริชตนั@สวนหลวง ร.9 และ โครงการริชตนั@ดอนเมือง-เพ่ิมสิน ซึ่งใน

ปี 2564 การรับรู้รายได้จากแนวสูง และส่วนแนวราบ อันจะเป็นการช่วยกระจายการรับรู้รายได้ นอกเหนือจาก

คอนโดมิเนียมเพียงอยา่งเดียว โดยทีมผู้บริหารของบริษัท มีความเช่ือมัน่วา่จากประสบการณ์ท่ีอยูใ่นวงการอสงัหาริมทรัพย์

นานกว่า 19 ปี รวมถึงบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญจะสามารถศึกษาดําเนินการตามแผนงานในการพฒันาโครงการให้

ประสบความสาํเร็จและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 

สัดส่วนรายได้จากคอนโดมิเนียมต่อรายได้รวมปี 2561 – ไตรมาส 3 ปี 2564 ( หน่วย : ล้านบาท ) 

 

โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,680.99 1,193.65 814.52 1,073.34  

อาคารชุดพักอาศัย 2,663.80 1,136.50 714.69 1,013.51  

    -เลอริช พระราม 30.10 - - - 

    -เดอะริช สาทร-ตากสนิ 230.31 105.49 34.29 23.67  

    -ริชพาร์ค@เตาปนูอินเตอร์เชนจ์ 150.93 107.08 54.86 19.60  

    -ริชพาร์ค@เจ้าพระยา 348.01 27.61 10.11 18.84  

    -ริชพาร์ค@ทริปเปิล้สเตชัน่ 1,904.45 627.05 133.26 40.26  

    -ดิเอท คอลเลคชัน่ - 56.47 18.32 3.29  
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โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

    -ริชพาร์ค เทอร์มินอล@พหลโยธิน59 - 212.80 283.90 101.44  

    -เดอะริช เพลนิจิต นานา - - 179.95 250.50  

    -เดอะริช พระราม 9 - ศรีนครินทร์ - - - 555.91  

ทาวน์โฮม 17.19 57.15 99.83 59.83 

    -เดอะริช บิซโฮม สขุมุวิท 105 6.00 26.16 31.32 15.57  

    -เดอะริชวิลล์  ราชพฤกษ์ 11.19 30.99 33.98 28.77  

    -เดอะริช อเวนิว@ดํารงรักษ์ - - 34.53 15.49  

ท่ีมา : บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 

 

3.3 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการขึน้อยู่กับความสาํเร็จของโครงการที่กาํลังพัฒนาอยู่ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและรอรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสทิธ์ิจํานวน

ทัง้สิน้ 2 โครงการประกอบด้วย โครงการริชตนั@สวนหลวง ร.9 โครงการริชตนั@ดอนเมือง-เพ่ิมสิน โดยจะรับรู้รายได้ ในปี 

2565 เป็นต้นไป นอกจากนี ้บริษัทอาจมีความเสีย่งท่ีจะไม่ได้รับรู้ผลประกอบการตามท่ีคาดไว้ หากมีความไมแ่นน่อนของ

การก่อสร้างหรือความสําเร็จจากการพฒันาโครงการ ซึ่งความสําเร็จในการพฒันาโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ

บริษัท จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ประกอบด้วยความเพียงพอของเงินทนุสาํหรับหมนุเวียนในการพฒันาโครงการ ภาวะตลาด

ของอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจในประเทศไทย ราคาวสัดกุ่อสร้าง ตลอดจนความเช่ือมัน่ของผู้ซือ้ เช่น อตัรา

ดอกเบีย้ท่ีเป็นอีก 01ปัจจยัหนึง่ท่ีจงูใจในการซือ้ท่ีอยูอ่าศยัของผู้ซือ้ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามและศึกษาภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีอาจมีผลกระทบในหลายๆ ปัจจยัเช่น 

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการ ปลอ่ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์โดย

การออกมาตรการกําหนดอตัราสว่นเงินให้สินเช่ือต่อมลูค่าหลกัประกนั (Loan to Value ratio) รวมถึงภาวะอตุสาหกรรม

ของอสงัหาริมทรัพย์ เช่น จํานวนการออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั จํานวนคอนโดมิเนียมท่ีมีการโอน ความ

คืบหน้าของโครงการ สร้างพืน้ฐานของรัฐบาล เช่น ระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชน โครงการรถไฟฟา้ความเร็วสงู และการแพร่ 

ระบาด covid-19 อีกทัง้ปัจจยัด้านอ่ืนๆท่ีมีผลตอ่ความสาํเร็จของโครงการ เช่น แนวโน้มอปุสงค์ท่ีอยู่อาศยัของผู้บริโภคและ

ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภค เพ่ือท่ีบริษัทจะได้สามารถวางแผนกลยุทธ์ท่ีสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทนัท่วงที นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ใน

การพิจารณาการลงทนุพฒันาโครงการแตล่ะโครงการ (Feasibility study) โดยจะมีการศกึษา เก็บข้อมล และวางแผนอยา่ง

ละเอียดรอบคอบ ตัง้แต่รายละเอียดของผลติภณัฑ์ ทําเลท่ีตัง้ไปจนถึงจํานวนเงินลงทนุและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ

ลงทนุ 
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3.4 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมายเน่ืองจากลูกค้าไม่โอนตามวันที่กาํหนดไว้ใน

สัญญา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีโครงการท่ีลกูค้าทําการจอง / ทําสญัญาซือ้ขายแล้วแตย่งัมิได้โอนกรรมสิทธ์ิ

จํานวนทัง้สิน้ 664 หนว่ย คิดเป็นมลูค่ารวม 3,460.14 ล้านบาทรวมทัง้หมด 13 โครงการ  ซึง่สดัสว่นหลกัมาจาก โครงการ 

เดอะริช นานา และเดอะริช พระราม 9 ศรีนครินทร์ จํานวน 1,365.34 ล้านบาท และ 719.86 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ง

ปัจจุบนัทัง้สองโครงการสร้างเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว  และจะมีให้ลูกค้าเข้ามาตรวจรับมอบห้องชุดพร้อมทัง้

ประสานงานการให้ลกูค้ายื่นขอสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมการรับโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุตอ่ไป 

จาํนวนหน่วยที่ลูกค้าจอง/ทาํสัญญาซือ้ขายแล้วแต่ยงัมิได้โอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

โครงการ มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(หน่วย) 

ความ

คืบหน้า

ในการ

ก่อสร้าง 

จาํนวนหน่วยที่จอง

หรือทาํสัญญาแล้วแต่

ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ระยะเวลาที่

คาดว่าจะ

โอน

กรรมสิทธ์ิ จาํนวน 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ลบ.) 

คอนโดมิเนียม 

ริชพาร์ค@เตาปนูอินเตอร์เชนจ์ 

ริชพาร์ค@เจ้าพระยา 

ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชัน่ 

ริชพาร์ค เทอมินอล @ หลกัสี ่

เดอะริช@สาทร-ตากสนิ 

เดอะริช@นานา 

ดิ เอท คอลเลคชัน่ 

เดอะริช พระราม 9 ศรีนครินทร์ ทริป

เปิล้สเตชัน่ 

เดอะริช@เอกมยั 

ริชพอยท์@วฒุากาศ  

1,830.00 

1,463.00 

3,075.00 

1,660.00 

2,100.00 

3,838.00 

350.00 

2,124.00 

 

3,408.00 

1,526.00 

735 

635 

1,089 

563 

509 

413 

77 

558 

 

492 

792 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 

- 

- 

5 

5 

2 

65 

- 

142 

2 

158 

 

78 

196 

14.96 

14.03 

6.75 

200.85 

- 

1,365.34 

7.40 

719.86 

 

625.85 

462.15 

2564 

2564 

2564 

2564 

 

2564 - 2565 

2564 

2564 - 2565 

 

2567 

2566 

ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม / โฮมออฟฟิศ / บ้านทรงอิสระ 

เดอะริช บิซโฮม สขุมุวิท 105 

เดอะริชวิลล์ ราชพฤษ์ 

เดอะริช อเวนิว 

671 

572 

360 

140 

173 

16 

54.00 

56.00 

100.00 

1 

10 

- 

5.99 

36.96 

- 

2564 

2564 

2564 

รวม 22,977 6,156  664 3,460.14  

ท่ีมา : บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 
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3.5 ความเสี่ยงจากความล่าช้าและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างและการขาดแคลนแรงงาน 

ความเสีย่งกรณีผู้ รับเหมาสง่มอบงานลา่ช้าเน่ืองจากผู้ รับเหมาอาจไมม่ีความชํานาญหรืออาจมีปัญหาขาดแคลน

แรงงานช่างฝีมือหรือผู้ รับเหมาสง่มอบงานให้ทนัตามกําหนดเวลาแต่คณุภาพงานอาจไมเ่ป็นไปตามท่ีมาตรฐานท่ีกําหนด 

ทําให้บริษัทไมส่ามารควบคมุต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจสง่ผลกระทบให้ไม่สามารถสง่มอบโครงการอสงัหาริม

ทรัพย์ต่างๆให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามกําหนดเพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทมีนโยบายในการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง

หลกัท่ีจะให้มีการประกวดราคาในทุกโครงการ โดยให้มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 รายขึน้ไป โดยบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกจาก

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ ช่ือเสียง และผลงานในอดีตท่ีผ่านมาโดยเฉพาะผลงานท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับ

โครงการของบริษัท ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความตรงตอ่เวลาในการสง่มอบงานรวมทัง้ยงัพิจารณาถึงความพร้อม

ในการทํางานและสถานะการเงินของบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั บริษัทไมม่ีการพึ่งพิงผู้จดัจําหนา่ยหรือผู้ รับเหมาก่อสร้างจากภายนอกรายใด

รายหนึง่เป็นพิเศษ เน่ืองจากบริษัทมีการติดตอ่กบัคูค้่าท่ีเป็นผู้ จําหนา่ยวสัดกุ่อสร้างประมาณ 10 ราย และมีความสมัพนัธ์

อนัดีตอ่กนั โดยไมม่ีการซือ้จากผู้จดัจําหนา่ยรายใดเป็นสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ซือ้หรือจดัจ้างทัง้หมด ในขณะ

ท่ีในบางปีอาจมีการวา่จ้างผู้ รับเหมากอ่สร้างภายนอกซึ่งคิดเป็นสดัสว่นท่ีคอ่นข้างสงูเมื่อเทียบกบัมลูคา่ซือ้หรือจดัจ้างรวม 

แต่ถือเป็นลกัษณะธุรกิจปกติท่ีมีมูลค่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างจํานวนท่ีสูงตามขนาดของโครงการ ซึ่งในการว่าจ้างนัน้ 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องทําหนงัสือสญัญาคํา้ประกนังานให้แก่บริษัทตามมลูค่าจ้างด้วยเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในผลงาน

และการดําเนินการกอ่สร้างให้แก่บริษัท โดยบริษัทสามารถเลอืกพิจารณาวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกได้โดยการเปิด

ประมลูราคาท่ีผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเสนอเข้ามา จึงทําให้ไมม่ีการพึง่พิงผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกรายใดรายหนึ่งแต่

อยา่งใด 

 

3.6 ความเสี่ยงจากผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 

การปรับตวัเพ่ิมขึน้และลดลง ของอตัราดอกเบีย้จะเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้ความสามารถในการซือ้ท่ีอยู่อาศยั

ของลกูค้าลดลงเน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่จะมีการขอสินเช่ือสาํหรับท่ีอยูอ่าศยัจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้การปรับตวัเพ่ิมขึน้

ของอตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขการผ่อนชําระเงินจะทําให้วงเงินในการกู้ยืมจากสถาบนัลดลงและสง่ผลให้ความสามารถใน

การซือ้ท่ีอยู่อาศยัลดลงด้วย นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้ยงัเป็นอีกปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นแรงจูงใจในการซือ้ท่ีอยูอ่าศยัของลกูค้า 

เมื่อมีการปรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมท่ีสงูขึน้จะทําให้การตดัสินใจในการซือ้ท่ีอยู่อาศยัของลกูค้าเป็นไปได้ยากขึน้ซึ่งจะทํา

ให้เกิดการชะลอตวัในการตดัสนิใจในการซือ้ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการติดตามสภาพภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี

อาจสง่ผลกระทบตอ่อตัราดอกเบีย้ ซึง่ทางบริษัทได้มีการจดัทําแผนการตลาดเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้

และสามารถเลือกใช้แผนการตลาดให้เหมาะสมกับอตัราดอกเบีย้ ณ ขณะนัน้เพ่ือท่ีจะเร่งอตัราการขายในกรณีท่ีภาวะ

ตลาดไม่เอือ้อํานวย ซึ่งจากประสบการณ์ท่ีผ่านมากกว่า 19 ปีในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทได้เผชิญความผนัผวนของ

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีมีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทสามารถท่ีจะรับมือและจัดการกับการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆได้เป็นอยา่งดี 
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3.7 ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถอืหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ได้ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ปรากฏวา่  กลุม่อรรถบรูณ์วงศ์ เป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษัท 

โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 39.45 นายชยัสทิธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ คิดเป็นร้อยละ 10.01 นางสาวสณีุ สถตินนัท์ คิดเป็นร้อยละ 

4.5 นางสาวพิชญา ตนัโสด  มีสดัส่วนร้อยละ 4.43 โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว  ดงันัน้บริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการท่ีกลุม่อรรถบูรณ์วงศ์ สามารถ

ควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการหรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียง

สว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น ฉะนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลอํานาจเร่ืองท่ีกลุ่มอรรถบูรณ์วงศ์เสนอได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่านซึ่งเป็นประธานกรรมการ 1 ท่านและเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบและพิจารณาเพ่ือปอ้งกนัการขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้และเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท 

 

3.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ

บริษัท 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสามารถมีผลกระทบ

ตอ่ต้นทนุการดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายของบริษัท ซึง่ถ้าหากไมไ่ด้มีการติดตามและศกึษากฎระเบียบอยา่งครบถ้วนและให้

เป็นปัจจุบนัแล้วนัน้อาจจะทําให้บริษัทปฏิบตัิไม่สอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีได้มีการปรับปรุงใหม ่และอาจมีผลกระทบต่อ

ต้นทุนต่อบริษัทเน่ืองจากต้องมีการแก้ไขดัดแปลงเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอาทิเช่น 

พระราชบญัญัติจดัสรรท่ีดิน พ.ศ 2543 ซึ่งมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานพฒันาโครงการของบริษัท อาทิเช่น การ

กําหนดท่ีดินจัดสรร การกําหนดพืน้ท่ีดินส่วนกลาง การกําหนดระเบียบชุมชนการประเมินรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และผลการตรวจสอบสภาพอาคารสงู อยา่งไรก็ตามทางบริษัทได้มีการศกึษาและติดตามพระราชบญัญัติดงักลา่ว รวมถึง

กฎระเบียบท่ีมีการปรับปรุงและท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเขตการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน หรือ โครงการขนส่งมวลชนต่างๆ (ท่ีอาจจะมีการเวนคืน) เพ่ือท่ีจะให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่าง

ถกูต้องอย่างสมํ่าเสมอและไมเ่กิดปัญหาในอนาคต ซึ่งการปฏิบตัิดงักลา่วจะทําให้บริษัทปรับตวัและแก้ไขการดําเนินงาน

ของบริษัทได้อย่างทนัทว่งทีและไมม่ีความจําเป็นท่ีจะดดัแปลงแบบแผนของโครงการในภายภาคหน้าในกรณีท่ีบริษัท ไมไ่ด้

ติดตามการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็นต้นเหตใุห้เกิดคา่ใช้จ่ายท่ีสงูขึน้แก่บริษัท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทําการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในปี 2563 ท่ีมีกฎหมายการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ซึง่มีผลกระทบโดยตรงกบับริษัท ทางบริษัท

ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย้ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักล่าวควบคู่ไปกับการศึกษาภาวะตลาดอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจากการเตรียมความพร้อม

ดงักลา่วทําให้บริษัทมัน่ใจได้วา่จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วอยา่งมีนยัสาํคญั   

 

 

 



 
      Richy Place 2002 Public Company Limited.บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

Address: 667/15 7th Fl, Attaboon Buliding, Charonsanitwong Rd, Arunamrin Sub-district, Bangkok Noi District Bangkok 10700 Tel: 02-886-1817 Fax: 02-886-1060 

 

37 

 

Part 3 

ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน 

1.  ลัษณะรายการระหว่างกนั   

บริษัทมีการทํารายการระหวา่งกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซื่งสามารถสรุปลกัษณะ

และมลูคา่ของการทํารายการระหวา่งกนัโดยแบง่ตามประเภทดงันี ้

ลําดบั 
บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

รายการ 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 

1 บริษัท อรรถบูรณ์

สินทรัพย์ จํากดั 

ค่าเช่า

สํานกังาน 

2.30 1.87 บริษัทเช่าพืน้ท่ีสํานกังาน ชัน้ 7 ของอาคารอรรถบรูณ์ โดยได้มีการจัดทําสญัญาเช่า

พืน้ท่ีห้องเลขท่ี 701 เนือ้ท่่ี 772 ตารางเมตร โดยมีสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ดงันี ้

1) สญัญาเช่าเลขท่ี สช.002/62 ลว.1 ม.ค. 63 กําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 

1 ม.ค 63 – 31 ธ.ค. 2563 เดือนละ 115,800 บาท (150 บาท/ ตารางเมตร/

เดือน) โดยชําระล่วงหน้าภายในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ี

สามารถเทียบเคียงได้กบัผู้ ให้เช่ารายอื่นท่ีมีราคาค่าเช่า อยู่ท่ี 160 บาท/ ตาราง

เมตร / เดือน 

2) สญัญาบริการเลขท่ี สบ.002/62 ลว.1 ม.ค. 63 มีกําหนดระยะเวลาให้บริการ 1 

ปี เร่ิมต้นวนัท่ี 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เดือนละ 82,604 บาท (107 บาท/ตาราง

เมตร/เดือน) โดยชําระค่าบริการส่วนกลางภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน ราคา

ดงักล่าวเป็นราคาท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบัผู้ให้เช่ารายอื่นท่ีมีราคาค่าบริการ

อยู่ทท่ี 112.35 บาท/ ตารางเมตร / เดือน 

3) สญัญาเช่าเลขท่่ี สช.001/60 ลว.1 ม.ค. 60 กําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 

1 มี.ค. 60 –29 ก.พ. 63 เดือนละ 75,833.80 บาท (140 บาท/ ตารางเมตร/

เดือน) โดยชําระล่วงหน้าภายในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ี

สามารถเทียบเคียงได้กบัผู้ ให้เช่ารายอื่นท่ีมีราคาค่าเช่าอยู่ท่ี 160 บาท/ ตาราง

เมตร / เดือน 

4) สญัญาบริการเลขท่ี สบ.001/60 ลว.1 มี.ค. 60 มีกําหนดระยะเวลาให้บริการ 3 

ปี  เ ร่ิม ต้นวัน ท่ี  1 มี .ค.  60 – 29 ก.พ. 63 เดือนละ  60,856.62 บาท ชําระ

ค่าบริการส่วนกลางภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน ราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ี

สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ ให้เช่ารายอื่นท่ีมีราคาค่าบริการอยู่ท่ี 112.35 บาท/ 

ตารางเมตร / เดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากเง่ือนไขการทําสญัญา

และราคามีความสมเหตสุมผล 

2  เงินรับ

ล่วงหน้าจาก

ลกูค้า มลูค่า

รายการ 

0.41 3.26 นางสาวพิชญา ตนัโสด ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ ณ วนัท่ี 18 มิถนุายน 2559 

เพ่ือซือ้ห้องชดุโครงการเดอะริช@นานา ดงันี ้

1) สัญญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R2C59/003 ห้อง 0401B/09 มูลค่า 10,519,470 

บาท 

2) สญัญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R2C59/031 ห้อง 0402A/10 มลูค่า 7,128,527 บาท 

3) สญัญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R2C59/032 ห้อง 0403A/11 มลูค่า 6,732,497 บาท 
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ลําดบั 
บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

รายการ 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 

4) สญัญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R2C59/033 ห้อง 0404B/12 มลูค่า 9,572,317 บาท 

5) สญัญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R2C59/035 ห้อง 0405A/13 มลูค่า 6,674,542 บาท 

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

บาท 

คุณสมศักด์ิ อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ทําสัญญาจะซือ้จะขายเลขท่ีห้องชุด ณ วันท่ี 2 

พฤศจิกายน 2561 เพ่ือซือ้ห้องชุดโครงการ เดอะริช พระราม9- ศรีนครินทร์ ทริป

เปิล้สเตชัน่ ดงันี ้

1) สญัญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R5C61/005 ห้อง 1020 มลูค่า 3,045,820 บาท 

3  รายได้จาก

การขาย 

มลูค่ารายการ 

46.49 - นางสาวพิชญา ตันโสด ได้ทําสัญญาจะซือ้จะขายห้องชุด เพ่ือซือ้ห้องชุดโครงการ

เดอะริช@นานา ดงันี ้

1) สัญญาจะซือ้จะขายเลขท่ี R2C59/003 ห้อง 0401B/09 มูลค่า 10,519,470 

บาท 

2) สัญญาจะซื อ้จะขายเลขท่ีR2-C63/026 ห้อง 1207A มูลค่าตาม  สัญญา 

7,357,723 บาท 

บริษัท อลัทิเมท แอสเซท จํากดั ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายห้องชุด เพ่ือซือ้ห้องบริษัท

ชดุโครงการ เดอะริช-นานา ดงันี ้

1) สัญญาจะซื อ้จะขายเลขท่ีR2-C63/021 ห้อง 0411A มูลค่าตามสัญญา 

6,732,497 บาท 

2) สัญญาจะซื อ้จะขายเลขท่ีR2-C63/022 ห้อง 0412B มูลค่าตามสัญญา 

9,572,317 บาท 

3) สัญญาจะซื อ้จะขายเลขท่ีR2-C63/023 ห้อง 0413A มูลค่าตามสัญญา 

6,674,542 บาท 

4) สัญญาจะซื อ้จะขายเลขท่ีR2-C63/024 ห้อง 0414B มูลค่าตามสัญญา 

10,586,538 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าว เป็นรายการขาย

ห้องชุดซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าท่ีเป็นราคาและ

เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัการขายให้กบัลกูค้าทั ่วไป 

4 ดร.อาภา อรรถบรูณ์

วงศ์ 

 

 

เงินให้กู้ ยืม 

 

 

 

95.75 90.23 ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ กู้ ยืมเงินจาก บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) อตัรา

ดอกเบีย้ร้อยละ 6.65 ต่อปี ดงันี ้

1) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L61-001 วนัท่ี 04 เมษายน 2561 จํานวน 6,500,000 บาท 

2) สัญญากู้ เงินเลขท่ี L61-002 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 จํานวน 22,680,000 

บาท 

3) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L61-003 วนัท่ี 04 กนัยายน 2561 จํานวน 15,693,400 บาท 

4) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L61-004 วนัท่ี 29 ตลุาคม 2561 จํานวน 2,000,000 บาท 

5) สัญญากู้ เงินเลขท่ี L61-005 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 22,680,000 

บาท 

6) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L62-001 วนัท่ี 12 มิถนุายน 2562 จํานวน 16,884,000 บาท 

7) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L62-002 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 จํานวน 3,329,565 บาท 
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ลําดบั 
บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

รายการ 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผล และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2562 

8) สัญญากู้ เงินเลขท่ี L62-003A วันท่ี 04 กันยายน 2562 จํานวน 13,744,500 

บาท 

9) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L62-006 วนัท่ี 06 ธนัวาคม 2562 จํานวน 3,000,000 บาท 

10) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L62-007 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 จํานวน 5,600,000 บาท 

11) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L63-002 วนัท่ี 07 มกราคม 2563 จํานวน 402,000 บาท 

12) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L63-003 วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 จํานวน 804,000 บาท 

13) สัญญากู้ เงินเลขท่ี L63-004 วันท่ี 24 มีนาคม 2563 จํานวน 47,207,083.19 

บาท 

14) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L63-007 วนัท่ี 09 ตลุาคม 2563 จํานวน 804,000 บาท 

15) สญัญากู้ เงินเลขท่ี L63-008 วนัท่ี 29 กนัยายน 2563 จํานวน 191,401 บาท 

16) สัญญากู้ เงินเลขท่ี L63-009 วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 จํานวน 7,301,457.83 

บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดงักล่าว สมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท เน่ืองจากมเีง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและ

ไม่ก่อให้เกิดการถายเทผลประโยชน์ตามมาตรการหรือขับ้นตอนการทํารายการ

ระหว่างกนัของบริษัทซึง่มีการกําหนดดอกเบีย้และเง่ือนไขการชําระเงินตามปกต ิ
5 บ ริ ษั ท  เค  ซี  เ อ ส 

แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

จํากดั 

ค่ า บ ริ ห า ร

โครงการ 

  บริษัทได้ว่าจ้าง เค ซี เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้ควบคุมงานและบริหาร

โครงการ ดงันี ้

1) สญัญาจ้างผู้บริหารและควบคมุการก่อสร้างโครงการเดอะริช @ นานา R2 เร่ิม 

1ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 มลูค่าสญัญา 3.55 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวสม เหตสุมผลและ

เป็น ไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนนธรุกิจของบริษัทและเป็นไปตามอตัราตลาดแล้ว 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากัด (บริษัท) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยั โดยมุ่งเน้นการพฒันา

โครงการในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและทําเลใกล้แหลง่ชุมชนเป็นหลกั โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าและพืน้ท่ีย่านชุมชน 

รายได้หลกัทัง้หมดของบริษัทเป็นรายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดิน อาคารชดุท่ีพกัอาศยั ทัง้แนวราบและแนวสงู (คอนโดนิเนียม) 

ท่ีผ่านมาบริษัทมีโครงการท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 8 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการเลอริช -สาธุประดิษฐ์  2) โครงการริช 

พาร์ค-บางซอ่น  3) โครงการริชพาร์ค-เตาปนู  4) โครงการริชพาร์ค-เจ้าพระยา  5) โครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน  6) โครงการริช

พาร์ค-ทริปเปิล้สเตชัน่  7) โครงการดิเอท คอลเลคชัน่  8) โครงการริชพาร์ค-เทอร์มินอล นอกจากนีย้งัมีโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้างอีกจํานวน 7 โครงการ คือ 1) โครงการเดอะริช-นานา  2) โครงการเดอะริช บิชโฮม-สขุมุวิท  3) โครงการเดอะริชวิลล์-ราช

พฤกษ์  4) โครงการเดอะริช อเวนิว  5) โครงการเดอะริช – เอกมัย  6) เดอะริช พระราม9-ศรีนครินทร์ ทริปเปิล้สเตชั่น  7) ริช

พอยท์@วฒุากาศ 
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ตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซือ้หลงัจากท่ีได้รับ

ชําระเงินจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว และจะบนัทกึต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิให้ผู้ซือ้แล้ว สําหรับโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต้นทนุการก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องนัน้ บริษัทจะบนัทึกในสินทรัพย์ใน

รายการต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจนเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสทิธ์ิแล้ว บริษัทจึงจะรับรู้

รายได้ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 
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2. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ   
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์               

สินทรัพย์หมุนเวียน               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 23.98 0.48 24.75 0.38 81.35 1.09 14.34 0.20 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  - สทุธิ 432.44 8.44 396.81 6.09 360.23 4.82 235.52 3.22 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 64.98 1.27 90.23 1.38 95.75 1.28 79.67 1.09 

ต้นทนุการพฒันาโครงหารอสงัหาริมทรัพย์ - สทุธิ  4,543.88 88.75 5,914.08 90.68 6,613.43 88.41 6,654.20 91.05 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,065.28 98.94 6,425.87 98.53 7,150.76 95.59 6,983.73 95.56 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากดัในการใช้ - - 58.16 0.89 31.55 0.42 35.98 0.49 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  - - - - 237.87 3.18 243.24 3.33 

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ - สทุธิ 21.61 0.42 13.29 0.20 31.77 0.42 21.94 0.30 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 41.16 0.06 2.63 0.04 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 0.36 0.01 0.61 0.01 0.78 0.01 1.49 0.02 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 26.26 0.51 22.63 0.35 22.18 0.30 17.28 0.24 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 5.95 0.12 1.47 0.02 1.68 0.02 1.86 0.03 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54.18 1.06 96.17 1.47 329.99 4.41 324.42 4.44 

รวมสินทรัพย์ 5,119.46 100.00  6,522.04 100.00  7,480.75 100.00  7,308.16 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12.42 0.24 45.84 0.70 4.90 0.07 157.32 2.15 

เจ้าหนีก้ารค้า 175.93 3.44 238.89 3.66 212.75 2.84 152.31 2.08 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 

ปี 0.49 0.01 0.52 0.01 1.83 0.02 1.92 

0.03 

หนีส้ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชํานะภายใน 1 ปี 1,968.75 38.46 1,909.12 29.27 2,542.27 33.98 2,687.45 36.77 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั - - 14.00 0.21 21.62 0.29 54.71 0.75 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 444.33 8.68 449.64 6.89 511.55 6.84 394.37 5.40 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 29.37 0.57 0.60 0.01 11.43 0.15 14.80 0.20 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 72.44 1.41 56.79 0.88 111.25 1.49 99.73 1.36 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,703.73 52.81 2,715.40 41.63 3,417.60 45.69 3,562.61 48.75 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 1.78 0.03 1.25 0.02 2.05 0.03 0.60 0.01 

เงินกู้ยืมระยะยาว 99.65 1.95 1,368.57 20.98 1,591.61 21.28 1,073.64 14.69 

หนีส้ินตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.14 0.06 5.50 0.08 6.07 0.08 6.53 0.09 

ประมาณการหนีส้ินคา่บาํรุงสาธารณปูโภค 1.15 0.02 1.27 0.03 1.11 0.01 1.21 0.02 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 105.75 2.06 1,376.59 21.11 1,600.84 21.40 1,081.98 14.81 

รวมหนีสิ้น 2,809.45 54.88 4,091.99 62.74 5,018.45 67.08 4,644.59 63.55 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น          

ทนุจดทะเบียน 1,381.46 26.98 1,578.81 24.21 1,578.81 21.10 1,238.46 16.95 

ทนุที่ออกและเรียกชําระแล้ว 1,044.86 20.42 1,194.22 18.31 1,194.22 15.96 1,238.45 16.95 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 538.40 10.52 538.45 8.26 538.45 7.20 538.46 7.37 

กําไรสะสม         

 จดัสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 69.44 1.36 75.48 1.15 80.85 1.08 80.85 1.11 

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 657.31 12.84 621.90 9.54 648.77 8.67 805.81 11.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,310.01 45.12 2,430.05 37.26 2,462.30 32.92 2,663.57 36.45 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,119.46 100.00 6,522.04 100.00 7,480.75 100.00 7,308.16 100.00 

 

ทุนเรือนหุ้น   

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติสาํคญัดงันี ้

1. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทขึน้อีก จากทุนจดทะเบียนเดิม  714,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  

785,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 71,400,000 มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้น ปันผล และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

2. อนุมัตการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ โดยการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 785,400,000 บาท เป็น 

985,400,000 บาท และ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

3. มติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 71.40 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดย

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมบริษัทจะ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (จํานวนหุ้นท่ีออก 71,399,982 หุ้น) 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวนไมเ่กิน 200 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ

โดยเป็นการเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จนถึงปัจจบุนัยงัไมม่ีการจดัสรร 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติท่ีสาํคญัดงันี ้
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1. อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 985,400,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 785,399,982 

บาท และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติท่ีสาํคญัดงันี ้

2. อนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 503,964,987 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 503,964,987 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 785,399,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,289,364,969 บาท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดการจดัสรร

ดงัตอ่ไปนี ้

1) จดัสรรเพ่ิมทนุผู้ ถือหุ้นเดิม 157,079,996 บาท  

2) ใบสาํคญัแสดงสทิธิ RICHY-W1 จํานวน 157,079,996 บาท  

3) ใบสาํคญัแสดงสทิธิ RICHY-W2 จํานวน 157,079,996 บาท  

4) หุ้นปันผล จํานวน 32,724,999 บาท 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผู้ ถือหุ้นมีมติท่ีสาํคญัดงันี ้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายท่ีต้องการยกเลิก จํานวน 1,373 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพ่ิมทุนท่ี

คงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2559 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชย์ 

2. อนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 92,097,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 92,097,400 หุ้น มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,289,363,596 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,381,460,996 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,381,460,996 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจด

ทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ 

โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  เพ่ือรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 69,657,400 หุ้น   

2) เพ่ือรองรับการปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ RICHY-W1 และRICHY-W2 จํานวน 22,440,000 หุ้น 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติท่ีสาํคญัดงันี ้

1. อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายท่ีต้องการยกเลิก จํานวน 1,566 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพ่ิมทุนท่ี

คงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ

กระทรวงพาณิชย์ 

2. อนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 197,355,807 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 197,355,807 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,578,815,237 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมี

รายละเอียดการจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เพ่ือรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 149,268,619 หุ้น  

2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 จํานวน 24,043,594 หุ้น ,RICHY-W2 จํานวน 

24,043,594 หุ้น 
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ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 ผู้ ถือหุ้นไมม่ีมติท่ีสาํคญัเก่ียวกบัหุ้นสามญั 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ ถือหุ้นมีมติท่ีสาํคญัดงันี ้

1. อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายท่ีต้องการยกเลกิ จํานวน 384,589,086 หุ้น โดยการตดั

หุ้นจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยดงันี ้ 

1)  หุ้นเพ่ิมทนุท่ีคงเหลอืจากการเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 11,596 หุ้น 

2) หุ้นเพ่ิมทนุท่ีคงเหลอืจากการเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ RICHY-W1 จํานวน 192,234,034 หุ้น 

3) หุ้นเพ่ิมทนุท่ีคงเหลอืจากการเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ RICHY-W2 จํานวน 192,343,456 หุ้น 

และจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 งบการเงนิรวม  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ล้าน

บาท ร้อยละ 

ล้าน

บาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,680.99 99.04 1,193.64 97.73 814.52 93.72 410.82 97.72 

ต้นทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,773.79) (65.52) (753.38) (61.68) (510.46) (58.74) 247.83 58.95 

กําไรขัน้ต้น 907.19 33.51 440.26 36.05 304.06 34.99 162.99 38.77 

รายได้อ่ืน 27.65 1.02 31.63 2.59 54.53 6.27 9.58 2.28 

รวมรายได้ 2,706.90 100.00 1,221.36 100.00 869.05 100.00 420.40 100.00 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (268.73) (9.93) (202.05) (16.54) (150.03) (17.26) 41.91 9.97 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (88.77) (3.28) (68.93) (5.64) (52.81) (6.08) 9.41 2.24 

ต้นทนุทางการเงิน (13.40) (0.50) (13.89) (1.14) (26.80) (3.08) 22.50 5.35 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 563.94 20.83 187.01 15.31 128.95) 14.84 98.74 23.49 

ภาษีเงินได้ (112.92) (4.17) (39.63) (3.24) (27.44) (3.16) 19.89 4.73. 

กําไร (ขาดทนุ)สทุธิ 451.02 16.66 147.37 12.07 101.51 11.68 78.85 18.79 

กําไรจากการประมาณการหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - (1.23) (0.10) - - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 451.02 16.66 146.14 11.97 101.51 11.68 78.85 18.76 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 3 

 ปี 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน:          
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 563.94 187.01 128.96 260.73 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จาก 

กิจกรรมดาํเนินงาน     
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 12.91 10.96 6.80 10.87 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 0.32 - - - 

ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ - - 0.06 1.05 

(กําไร) ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์และหนีส้นิสทุธิ 0.10 (7.59) - - 

ประมาณการหนีส้ินคา่บาํรุงสาธารณปูโภค 1.15 0.11 (0.15) 0.99 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 0.17 0.80 0.58 456.89 

ดอกเบีย้รับ (1.43) (4.51) (5.18) (4.15) 

ต้นทนุทางการเงิน 13.40 13.89 26.80 37.55 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น

ดาํเนินงาน 590.41 198.46 157.84 306.60 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน     

ต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 1,234.91 (1,017.94) (777.23) 196.79 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้)ลดลง (161.55) (172.57) 29.92 3.64 

เจ้าหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้)ลดลง (54.05) 70.81 (49.78) (59.25) 

รายได้รับลว่งหน้า (35.67) 5.30 61.91 (117.18) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 23.33 (15.64) 54.45 (11.52) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.10) (0.53) (0.20) (0.18) 

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) ดาํเนินงาน 1,597.28 (932.13) (523.07) 318.90 

จา่ยภาษีเงินได้ (98.34) (67.58) (16.15) (45.42) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,498.93 (999.72) (539.23) 273.49 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน        

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากดัในการใช้เพ่ิมขึน้ 0.26 (53.15) 26.61 (4.44) 

เงินสดรับและจา่ยจากการชําระคา่หุ้นในบริษัทยอ่ย 0.00 - - - 

เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (2.91) (2.40) (0.95) (0.25) 

เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (0.12) (0.48) (0.57) (1.15) 

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (193.20) (929.00) - - 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 193.36 931.22 - - 

เงินสดจา่ยให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั (69.55) (44.55) (33.07) (67.71) 

เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แกบ่คุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 5.94 21.21 32.34 76.93 

ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - (4.35) (5.37) 

เงินสดรับดอกเบีย้ 0.95 2.59 0.38 11.06 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (66.11) (75.56) 20.39 9.055 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (163.86) (169.91) (168.01) (156.39) 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 5.62 3.41 (10.94) 23.90 

เงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน - 160.00 - 129.16 

เงินสดจา่ยชําระตัว๋แลกเงิน - (130.00) (30.00) - 

หนีส้ินตามสญัญาเช้าการเงิน (ลดลง) (0.52) (0.62) (2.00) (1.51) 

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั - 14.00 10.60 33.00 

เงินสดจา่ยจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั - - (3.00) - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - 1,379.70 192.50 - 

เงินสดจา่ยชําระหุ้นกู้ (500.00) (862.30) (158.78) (446.05) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 668.23 1,192.76 1,213.54 398.50 

เงินสดจา่ยชําระจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน (1,494.70) (485.88) (399.19) (724.40) 

รับเงินสดจากการเพ่ิมทนุ - 0.16 0.00 400.00 

จา่ยเงินปันผล (8.48) (26.26) (69.26) (5.77) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,493.71) (1,075.04) 575.44 (349.55) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (60.88) 0.76 56.60 (67.00) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 84.86 23.98 24.74 81.35 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 23.98 24.74 81.35 14.34 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

หน่วย 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ((Liquidity Ratio)      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.87 2.37 2.09 1.96 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว เทา่ 0.17 0.16 0.13 0.00 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  เทา่ 0.55 (0.37) (0.16) 0.08 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ N/A N/A N/A N/A 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  วนั N/A N/A N/A N/A 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 0.35 0.14 0.08 0.04 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  วนั 1050 2533 4479 9770 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.94 3.61 2.26 1.36 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย วนั 93 100 161 269 

Cash cycle วนั 957 2433 4317 9501 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)      

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น % 34.16 36.88 37.33 39.67 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  % 21.53 14.18 12.43 27.18 

อําตรากําไรสทุธิ % 16.65 12.03 11.68 18.76 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  % 21.59 6.22 4.15 3.08 

อัตราส่วนแสดงแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio)     
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.33 3.45 2.22 1.64 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ถาวร % 804.50 267.25 73.10 37.05 

อตัราหมนุของสินทรัพย์  เทา่ 0.48 0.21 0.12 0.06 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio)      

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น  เทา่ 1.22 1.68 2.04 1.74 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  เทา่ 3.60 1.25 0.97 0.84 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 0.30 0.11 0.06 0.05 

อตัราการจา่ยเงินปันผล  % 1.88 17.82 68.23 7.32 

ข้อมูลต่อหุ้น       
มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท 2.21 2.03 2.06 2.15 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น  บาท 0.43 0.12 0.09 0.06 

ข้อมูลที่คํานวณโดยวิธี Fully Diluted       
มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท 1.70 1.80 2.06 2.15 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น  บาท 0.33 0.11 0.09 0.06 
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ส่วนที่ 4 

โครงสร้างการจัดการและข้อมูลการถอืหุ้น 

1. โครงสร้างการจัดการ   

1.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีกรรมการบริษัทจํานวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 

 ช่ือ – สกลุ ตําแหนง่ 

1 น.ส. สณีุ  สถตินนัท์ ประธานกรรมการ 

2 ดร. อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ รองประธานกรรมการ 

3 รศ. สทุศัน์ รัตนเกือ้กงัวาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นางภวญัญา  กฤตชาต ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5 นางจรี  วฒุิสนัต ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6 นายสมศกัดิ์ อรรถบรูณ์วงศ์ กรรมการ 

7 ดร. การุญ จนัทรางศ ุ กรรมการ 

8 นางนงลกัษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมการ 

9 พ.ต.อ. สวุิทย์  ตนัโสด กรรมการ 

10 นายวีระพล อรรถบรูณ์วงศ์ กรรมการ 

11 นาย อเนน  อึง้อภินนัท์ กรรมการ 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ ดร. อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ คณุสณีุ สถตินนัท์ และคณุสมสกัดิ์ อรรถบรูณ์

วงศ์ สองในสามลงลายมือช่ือร่วนกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

1.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น ประกอบด้วย 

   ช่ือ – สกลุ ตําแหนง่ 

1 ดร. อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

2 น.ส.สณีุ สถตินนัท์ กรรมการบริหาร 

3 นายสมศกัดิ์ อรรถบรูณ์วงศ์ กรรมการบริหาร 

4 นางศรัณย์ธร ศรีสนุทร รองประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการสายปฎิบตัิการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี 

ปฎิบตัิการ 

5 นางกลิน่สคุนธ์  ลอืพงศ์ไพจิต รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานสนบัสนุนองค์กรและสายงานการเงิน-

บญัชี 

6 นางสาวพิชญา  ตนัโสด รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายพมันาธุรกิจ 

7 นางสาวสทุธิพร  หินฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน-บญัชี 
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1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่น เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านบญัชีและการเงิน จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหนง่ จํานวนครัง้เข้าร่วมประชมุ 

1. รศ.สทุศัน์ รัตนเกือ้กงัวาน  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/3 

2. *นางภวญัญา  กฤตชาต ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/3 

3. *นางจรี  วฒุิสนัต ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/3 

 

1.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  

ช่ือ – สกลุ ตําแหนง่ จํานวนครัง้เข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 3/3 

2. น.ส.สณีุ สถตินนัท์ กรรมการบริหาร 3/3 

3. นายสมศกัดิ์ อรรถบรูณ์วงศ์ กรรมการบริหาร 3/3 

 

1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย   

ช่ือ – สกลุ ตําแหนง่ จํานวนครัง้เข้าร่วม

ประชมุ 

1. รศ.สทุศัน์ รัตนเกือ้กงัวาน ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า

คา่ตอบแทน 

1/1 

2. นายสมศกัดิ์ อรรถบรูณ์วงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 

3. นายอเนน อึง้อภินนัท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 

 

1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกลุ ตําแหนง่ จํานวนครัง้เข้าร่วม

ประชมุ 

1. นายการุญ จนัทรางศ ุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1/1 

2. นายสทุศัน์ รัตนเกือ้กงัวาน กรรมการบริหารความเสีย่ง 1/1 

3. นายสวุทิย์  ตนัโสด กรรมการบริหารความเสีย่ง 1/1 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้น   

ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,238,456,749.00 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

1,238,456,749.00 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้ 1.00 บาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 1,238,454,634.00 บาท แบง่เป็นหุ้น

สามญัจํานวน 1,238,454,634 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 1.00 บาท 

โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัปิดทะเบียนลา่สดุ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 มีดงันี ้

 ช่ือ – สกลุ จํานวนหุ้น ร้อยละของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

1 ดร. อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ 412,407,321 33.30 

2 นายชยัสทิธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 124,000,000 10.01 

3 นางสาวสณีุ สถตินนัท์ 55,709,865 4.50 

4 นางสาวพิชญา ตนัโสด 54,824,810 4.43 

5 บริษัท อรรถบรูณ์สนิทรัพย์  จํากดั 45,138,602 3.64 

6 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากดั (มหาชน) 32,500,000 2.62 

7 นายสมศกัดิ์ อรรถบรูณ์วงศ์ 31,127,697 2.51 

8 นายรัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ 30,000,000 2.42 

9 น.ส. ณทัษา  ทกัษิณาปัทท์กลุ 20,180,000 1.63 

10 นางวรภา มนต์อารักษ์ 14,720,054 1.19 

 รวม 820,608,349 66.25 

 



บริษทั ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน)   

 

หนา้ 1 

สรุปรายละเอียดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ริชี เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) ครังที 3 (RICHY-W3) 

 

 

ผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทั ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

ประเภทหลกัทรัพย ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน)  

ครังที 3 (“RICHY-W3”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีออกและ

เสนอขาย 

ไมเ่กิน 247,690,926 หน่วย 

จําน วน หุ้ น สามัญ ที สํ ารองไว้เพื อ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

ไม่เกิน 247,690,926 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ

จาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้แลว้ทงัหมดของบริษทั ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุน

ของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวน 247,690,926 หุ้น  

วธีิการเสนอขาย / อตัราการจดัสรร บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ซึงไดรั้บการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทีจองซือและ

ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น  (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 

RICHY-W3 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

ทังนี ในกรณีทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3 เหลือจากการคํานวณตาม

อตัราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิงทงัจาํนวน บริษทัจะทาํการยกเลิก

ใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนทีเหลือจาํนวนดงักล่าว ซึงจะทาํให้คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในจาํนวนเท่าทีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นไดล้งตวั  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ - 0 - บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญับริษัทได้ 1 หุ้นเวน้แต่กรณีมีการปรับ

อตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ  

อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ทุกวนัที  ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังแรกวนัที  มีนาคม   

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย คือ วนัทีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี นบัจากวนัที

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ    

ทงันี หากวนักาํหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษทัให้เลือนเป็นวนัทาํการ

สุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง 

หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิครังใดไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลือนวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว  

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 4 
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ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซึงประสงคจ์ะใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษทัจะตอ้งแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างเวลา .  น. ถึง .  ในทุกวนัทาํ

การของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง  

สาํหรับวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ

ซื อ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง แ จ้ ง ค ว า ม จํ า น ง ใ น ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ 

ซือหุ้นสามญัไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิ 

เมือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้ 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ บ ริษัท จะยืน คําข อเพื อนําใบ สําคัญ แส ดงสิ ท ธิ เข้าจ ดท ะ เบี ยน เป็ น ห ลักท รัพ ย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเกิดจากการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษทัจะนาํหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธินีเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหมเ่พือรองรับ

การเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการ

ปรับสิทธิ เมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีกําหนดไวใ้นข้อกําหนดสิทธิและ

เงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงเป็นเหตุการณ์ทีมีลกัษณะตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(

ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 34/2551 เรือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทีออกใหม่ และหุ้นทีออกใหม่เพือ

รองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อืนใดในทาํนองเดียวกนั เช่น 

(ก) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวม

หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมือบริษทัมีการเสนอขายหุ้นทีออกใหมใ่นราคาตาํ 

(ค) เมือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู ้แปลงสภาพในราคาตาํหรือมีการเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาตาํ  

(ง) เมือบริษทัจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นทีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  

(จ) เมือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึงเกินกว่าอตัราทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  

(ฉ) เมือมีกรณีอนืใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ทีทาํให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด 

ๆ ทีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเมือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ดอ้ยไปกว่าเดิม  

นายทะเบียนของใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ  

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท้ีไดรั้บการแต่งตงัให้ทาํหน้าที

เป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิแทน 

เงือนไขอนื ๆ ให้ประธานเจา้หน้าทีบริหาร หรือบุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มี

อาํนาจในการกาํหนดหรือแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีจาํเป็น และ/หรือ

เกียวเนืองกับการออกและการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 ได้ทุกประการ

ภายใต้เงือนไขของกฎหมายทีเกียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของทีประชุม
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วสิามญัผูถื้อหุ้น โดยรายละเอยีดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเงือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3 

รวมทงักาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

RICHY-W3 เป็นตน้ 

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยืน เอกสารต่าง ๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวขอ้ง

กับ ก ารออ กแ ละ จัด ส รรใบ สําคัญ แ สด งสิท ธิ  RICHY-W3 ต่อ สํ านัก งาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน 

หรือบุคคลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

(ค) การนาํใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(ง) แต่งตงัผูรั้บมอบอาํนาจช่วง ให้มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั

เกียวเนืองกบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 เพอืให้การ

ออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 สาํเร็จลุล่วงทุกประการ 

(จ)  แต่งตงัผูรั้บมอบอาํนาจช่วง ให้มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั

เกียวเนืองกบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 เพอืให้การ

ออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 สาํเร็จลุล่วงทุกประการ 

วตัถุประสงคข์องการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ และประโยชนท์ีบริษทัจะ

พึงไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นเพมิทนุ

ในครงันี 

บริษทัมีแผนทีจะนาํเงินทีไดรั้บการใชสิ้ทธิซือหุ้นเพิมทุนดงักล่าว เพือรองรับการพฒันา

โครงการทีอยู่อาศยัในอนาคตและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

วิธีการและเงือนไขการใชสิ้ทธิ บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซือหุ้นสามญัตลอด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  เมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไป

กว่าเดิม 

(1) เมือบริษทั เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการ

รวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัทีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

 การเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตงัแต่

วนัทีมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

 

  Price 1 =           Price 0[Par1] 

                               [Par0] 

2.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

   Ratio 1 = Ratio 0[Par0] 
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                                                    [Par1] 

โดยที 

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Par1 คือ มูลค่าทีตราไวใ้หม่หลงัการเปลียนแปลง 

Par0 คือ มูลค่าทีตราไวเ้ดิมก่อนการเปลียนแปลง 

 

(2) เมือบริษทัเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ใดๆ ในราคาทีตาํกว่าร้อยละ  ของราคาหุน้ที

คาํนวณไดต้ามวิธีการทีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนนัหรือราคาตลาดในช่วง

ก่อนการเสนอขายหุ้นนนั 

การเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตังแต่วนั

แรกทีผูซื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัทีออกใหม่ (วนัแรกที

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศขึนเครืองหมาย XR) สาํหรับกรณีทีเป็นการเสนอขายให้ผู้

ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม่

กรณีทีเป็นการออกและเสนอขายแก่ประชาชนและนกัลงทุนทวัไป และ/หรือ กรณีที

เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

อนึง ในกรณีทีมีการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหนึงราคา ใน

การเสนอขายในเงือนไขทีจะตอ้งจองซือดว้ยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขาย

ทุกราคามาคาํนวณราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม่ แต่ในกรณีทีการเสนอ

ขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยูภ่ายในเงือนไขทีจะตอ้งจองซือดว้ยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้น

และราคาเสนอขายทีตาํกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” มา

คาํนวณราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม่เท่านนั 

ราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทงัสินทีบริษทั

จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วย

จาํนวนหุ้นสามญัทงัสินทีออกใหม่ในครังนนั 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามทีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนด เพือประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลกัทรัพยท์ีออกใหม่

ในครังนัน มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตาํ ตาม

ห ลัก เก ณ ฑ์  แล ะ วิ ธี การที กําห น ด ไว้ใน ข้อ  2 (2) ป ระก าศ ข องสํ านั ก งาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ. 39/2551 เรือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์
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และการกาํหนดราคาตลาดเพือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตาํ 

ลงวนัที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังทีจะมีการแก้ไขเพิมเติมหรือใช้แทนใน

อนาคต) 

ในกรณีทีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” เนืองจากหุ้นสามญั

ของ บริษทัไมม่ีการซือขายในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัจะทาํการกาํหนดราคายติุธรรม

เพอืใชใ้นการคาํนวณแทน 

“ราคายตุิธรรม” หมายถึงราคาทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินทีสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ให้ความเห็นชอบ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

  Price 1 = Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 

       [ MP (A2 + B2)] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

  Ratio 1 = Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 

                  [(A2 x MP) +B2X ] 

 โดยที  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

A2 คือ จาํนวนหุ้นสามญัทีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพือสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ 

กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรก

ของการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

ให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทัวไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้น

สามญัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B2 คือ จาํนวนหุ้นสามญัทีออกใหม่ทีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/

หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนกัลงทุนทวัไปและ/หรือกรณีเสนอ

ขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B2X คือ จาํนวนเงินทีจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

จากการออกหุ้นสามัญทีออกใหม่ทีมีการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม

และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทวัไปและ/หรือกรณี

เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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(3) เมือบริษัทเสนอขายหุ้นกู ้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯทีออกใหม่โดย

กาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ตาํกว่าร้อยละ  ของราคาหุ้นทีคาํนวณตามวิธีทีใช้

ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคา

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯนัน 

การเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนั

แรกทีผูซื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซือหลกัทรัพยที์ออกใหม่ใดๆทีให้

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (วนัแรกทีตลาด

หลกัทรัพยฯ์ประกาศขึนเครืองหมาย XR) สําหรับกรณีทีเป็นการเสนอขายให้ผูถื้อ

หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆที

ให้สิทธิทีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัแก่ประชาชน

และนกัลงทุนทวัไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

ราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทีไดรั้บจากการ

ออกหลักทรัพย์ใดๆทีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัรวมกบัเงินทีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใชสิ้ทธิที

จะซือหุ้นสามญัถา้มีการใชสิ้ทธิทงัหมด หารดว้ยจาํนวนหุ้นทงัสินทีตอ้งออกใหม่

เพอืรองรับการใชสิ้ทธินนั 

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นทีตราไว้ซึงจะใช้

เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอยีดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

  Price 1 = Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 

                     [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

   Ratio 1 = Ratio 0[MP (A3+B3)] 

           [ (A3x MP)+B3X ] 

 

โดยที  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP       คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

A3 คือ จาํนวนหุ้นสามญัทีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ณวนัก่อนปิด
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สมดุทะเบียนผูถื้อหุ้นเพือการจองซือหลกัทรัพยท์ีออกใหม่ทีให้สิทธิ

ทีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิทีจะซือหุ้นสามญักรณี

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวนัแรกของระยะเวลาการ

เสนอขายหลกัทรัพยท์ีออกใหม่ใดๆทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามญัหรือให้สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัต่อประชาชนและนกัลงทุน

ทวัไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B3 คือ จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับการใช้สิทธิของ

หลกัทรัพยใ์ดๆซึงให้สิทธิทีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้

สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญทีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ

ประชาชนและนักลงทุนทวัไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกัด แล้วแต่

กรณี 

B3X คือ จาํนวนเงินทีบริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย 

(ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัหรือให้สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัทีเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/

หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทวัไปและ/หรือบุคคลใน

วงจาํกัด แล้วแต่กรณีรวมกับเงินทีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลง

สภาพเป็นหุ้นสามญัหรือซือหุ้นสามญั 

 

(4) เมือบริษทัจ่ายปันผลทงัหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

การเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตังแต่วนั

แรกทีผูซื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึน

เครืองหมาย XD) 

 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

  Price 1 = Price 0[     A1     ] 

      [ A1 + B1 ] 

 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

   Ratio 1 = Ratio 0[  A1 + B1  ] 

           [    A1    ] 

โดยที 

Price 1 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

A1 คือ     จาํนวนหุ้นสามัญทีได้เรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด

สมดุทะเบียนผูถื้อหุ้นสามญัเพือสิทธิในการรับหุ้นปันผล 
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B1 คือ     จาํนวนหุ้นสามญัทีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 

(5) เมือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี

เงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี

ใดๆ สาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทัตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 

การคาํนวณอตัราร้อยละของเงินปันผลทีจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นให้คาํนวณโดยนาํเงินปัน

ผลทีจ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทังเงินปันผล

ระหว่างกาล (ถา้มี)หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องผลการดาํเนินงานของ

รอบระยะเวลาบญัชีนนัการเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมี

ผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผูซื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนัน (วนั

แรกทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศขึนเครืองหมาย XD)  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

    Price 1 = Price 0[ MP - (D - R)] 

                    [       MP      ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี 

   Ratio 1 = Ratio 0[        MP        ] 

                     [ MP - (D - R) ] 

โดยที 

Price 1 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

 Price 0        คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1     คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

 Ratio 0     คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

 MP คือ     ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

D คือ  เงินปันผลต่อหุ้นทีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุ้น 

 R            คือ  เงินปันผลต่อหุ้นทีจ่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ใน

อตัราร้อยละ 90 มาคาํนวณจากจาํนวนหุ้นทงัหมดทีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าทีตราไว้ซึงจะใช้

เปรียบเทียบให้ใชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอยีดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

 คาํว่า “วนัทีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึงวนัแรกทีผูซื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิใน

เงินปันผล 

(6) ในกรณี ที มี เห ตุการณ์ ใดๆ อันทําให้ผู ้ถือใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ เสียสิท ธิและ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดโ้ดยทีเหตุการณ์ใดๆนนัไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (1) ถึง (5) 
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ให้ บริษัทหรือบริษัทอาจแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึนเพือร่วมกัน

พิจารณากาํหนดการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่

อย่างเป็นธรรมและไม่ทาํให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจาก

เดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานันเป็นทีสุดและให้บริษัทแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัทีทีตอ้งทาํให้มีการปรับสิทธิ 

(7) การคาํนวณการเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (1) ถึง ( ) 

เป็นอิสระต่อกนัและจะคาํนวณการเปลียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลงั

เปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” สาํหรับกรณีทีเหตุการณ์ต่างๆ

เกิดขึนพร้อมกนัให้คาํนวณการเปลียนแปลงเรียงตามลาํดบัดงันีคอื (1) (5) (4) (2) (3) 

และ ( )โดยในแต่ละลาํดบัครังทีคาํนวณการเปลียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการ

ใช้สิทธิเป็นทศนิยม ตาํแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่งราคา

ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึงจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมาย

เช่นเดียวกบัรายละเอยีดในขอ้ (3) ขา้งตน้ 

(8) ในการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัรา

การใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทังนี บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่

เพิมเติมรองรับการเปลียนแปลงการใชสิ้ทธิ เมือมีการดาํเนินการปรับราคาใช้สิทธิ

และอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

(9) การคาํนวณเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (1) ถึง (6) จะ

ไม่มีการเปลียนแปลงซึงทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึนและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ

ลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีทีหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามจาํนวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใช้สิทธิในแต่ละครัง (ทศนิยม 5 

ตาํแหน่งของอตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง) คาํนวณออกมาเป็นเศษ

ของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนันทิงและหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลียนแปลง 

(ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญัในการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิใน

รอบนนัคาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิง 

(10) ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ที

คาํนวณตามสูตรมีราคาตาํกว่ามูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทั 

ให้ใชมู้ลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็นราคาใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัราการใช้

สิทธิตามทีกาํหนดในขอ้ (1) ถึง (5) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(11) สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างวนัทีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแสดง

ความจาํนงใช้สิทธิและวนัก่อนทีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิมทุนชาํระ

แลว้อันเนืองจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดง

สิทธิ ทียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิและสถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

สินสุดลงในวนัทีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้อนัเนืองมาจาก

การใชสิ้ทธินนั 
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(12) ในกรณีทีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที

บริษทัยงัไม่ไดด้าํเนินการนาํหุ้นสามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทีไดใ้ช้สิทธิแลว้จะ

ได้รับการปรับสิทธิยอ้นหลงัโดยบริษทัจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิมเติมให้แก่ผูถ้ือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วทีสุดตามจาํนวนทีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะ

ได้รับหากราคาทีไดป้รับใหม่นันมีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนทีเพิมใหม่อาจ

ไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัทีไดรั้บก่อนหนา้นี แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัทีมีการ

ปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีมีการปรับสิทธิ 

(ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น) 

(13) หุ้นสามัญใหม่ทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับ

ผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้นสามญัเดิมทีออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ของ

บริษทัทุกประการ เมือกระทรวงพาณิชยไ์ด้รับจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแล้วของ

บริษทั 

(14) การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงือนไขทีได้

กําหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลียนแปลงโดยบอกถึง

รายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลทีตอ้งมีการเปลียนแปลงดงักล่าวให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ 

เพอืแจง้ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิทีกาํหนดขึนมาใหม่ รวมทงัขอ้เทจ็จริง

โดยย่อของสาเหตุทีมีการปรับสิทธิวิธีการคาํนวณและวนัทีการปรับสิทธิดงักล่าวมี

ผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้การปรับสิทธิทนัที หรือก่อนวนัทีราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ 

อตัราใชสิ้ทธิทีมีการเปลียนแปลงนนัมีผลใชบ้งัคบั และบริษทัจะแจง้รายละเอยีดการ

เปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิผ่านสือการเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ ตามเวลา

และวิธีการทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธินี 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นและการคาํนวณ

สัดส่วนหุ้นรองรับ 

รายละเอียดในเอกสารในหน้าถดัไป 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

 ในการประชุมครังนี บริษทัมีการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งันี 

a. การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จาํนวน 247,690,926 

หุ้น 

b. การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและ

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จาํนวน 247,690,926 หน่วย และมีการออกหุ้น

สามญัเพอืรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 จาํนวน 247,690,926 หุ้น 

 หุ้นสามญัทีออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครังนีจะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัที

ออกไปก่อนหนา้นีทุกประการ 

 นอกจากหุ้นสามญัจาํนวน 247,690,926 หุ้น (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) ทีไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัอาจจะตอ้งเพิมทุนขึนอีกเพือรองรับการเปลียนแปลงในการใชสิ้ทธิเมือ

เกิดเหตกุารณ์ตามเงือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
 

ผลกระทบทีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพมิทุน  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กบัใบสําคญั

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี 

 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัสิทธิ RICHY-W3 หุ้นของบริษทั จะไดรั้บผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 

1.83 โดยสูตรการคาํนวณเป็นดงันี 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 1.46 – 1.43 

 1.46 

= ร้อยละ 1.83 

โดยทีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้นทีชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x 

จาํนวนหุน้ทีเสนอขาย RO) 

 จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นทีเสนอขาย RO  

= 1,808.14 ลา้นบาท + 322.00 ลา้นบาท 

 1,238.45 ลา้นหุ้น + .  ลา้นหุน้ 

= 1.43 บาทต่อหุน้ 
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หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนั

ทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2564 เมือวนัที 20 ตุลาคม 2564 กล่าวคือ 

ระหว่างวนัที 8 - 19 ตุลาคม 2564 (ขอ้มูลจาก SETSMART) ซึงเท่ากบั 1.46 บาทตอ่หุ้น 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 หุ้นของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบดา้นราคา 

(Price Dilution) ประมาณร้อยละ 3.13 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 1.46 – 1.41 

 1.46 

= ร้อยละ 3.13 

โดยทีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้นทีชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x 

จาํนวนหุน้ทีเสนอขาย RO) + 

(ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ RICHY-W3 x จาํนวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

RICHY-W3) 

 จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นทเีสนอขาย RO +  

จาํนวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ RICHY-W3 

= 1,808.14 ลา้นบาท + .  ลา้นบาท + 322.00 ลา้นบาท 

 1,238.45 ลา้นหุ้น + .  ลา้นหุน้ + .  ลา้นหุ้น 

= 1.41 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของบริษัท ยอ้นหลัง 7  

วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2564 เมือวนัที  ตุลาคม 2564  

ก ล่ า ว คื อ  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที  8 - 19 ตุ ล า ค ม  2564 (ข้ อ มู ล จ า ก  SETSMART)  

ซึงเท่ากบั 1.46 บาทตอ่หุ้น 

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 ทงัจาํนวนผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรจากจาํนวนหุ้น

สามญัเพิมทุนของบริษทั ทีออกและเสนอขายให้แก่ผูหุ้้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านนั โดย

คิดเป็นร้อยละ .  โดยสูตรการคาํนวณดงันี 



บริษทั ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน)   

 

หนา้ 13 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที EPS ก่อนเสนอขาย 

= กาํไรสุทธิ 

 จาํนวนหุ้นทีชาํระแลว้ 

 

= 178.80 ลา้นบาท  

  1,238.45 ลา้นหุ้น  

= 0.1497 บาทต่อหุ้น 

โดยที EPS หลงัเสนอขาย 

= กาํไรสุทธิ 

 จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นทเีสนอขาย RO 

 

= 178.80 ลา้นบาท  

 1,238.45 ลา้นหุ้น + .  ลา้นหุน้     

= 0.1203 บาทต่อหุ้น 

 EPS Dilution  

= 0.1497 – 0.1203 

 0.1497 

= ร้อยละ .  

 หมายเหต:ุ กาํไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2564 

 ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีออกในครังนีทังจาํนวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร

เท่ากบัร้อยละ 31.12 เมือเทียบกบัจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทัในปัจจุบนั 

 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

 โดยที EPS ก่อนเสนอขาย 
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= กาํไรสุทธิ 

 จาํนวนหุ้นทีชาํระแลว้ 

 

= 178.80 ลา้นบาท 

 1,238.45 ลา้นหุ้น 

= 0.1497 บาทต่อหุ้น 

 โดยที EPS หลงัเสนอขาย 

= กาํไรสุทธิ 

 (จาํนวนหุ้นทีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นทีเสนอขาย RO+ จาํนวนหุน้ทีรองรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ   RICHY-W3 

 

= 178.80 ลา้นบาท 

 1,238.45 ลา้นหุ้น + .  ลา้นหุน้ + .  ลา้นหุ้น  

= 0.1031 บาทต่อหุ้น 

  EPS Dilution  

= 0.1497 – 0.1031 

 0.1497 

= ร้อยละ 31.12 

 หมายเหต:ุ กาํไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2564 

 

3. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

 

 ในกรณีทีผูถื้อหุ้นทุกรายจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผูใ้ช้สิทธิแปลงสภาพ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ RICHY-W3 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบ

ตอ่สัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีทีผูถื้อหุ้นทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน บริษทัจะดาํเนินการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัเพิมทุนส่วนทีคงเหลือจากการเสนอขายทิง ทาํให้จาํนวน

หุ้นชาํระแลว้ไม่เปลียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 

 ในกรณีทีมีการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิจนครบทงัจาํนวน แต่ผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทัจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมโดย ผูถื้อหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการ
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ถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 14.29 เมือเทียบกบัสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยสูตรการคาํนวณเป็นดงันี 

= จาํนวนหุน้ทีออกและเสนอขายเพอืรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ RICHY-W3 

 จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นทีเสนอขาย RO  + จาํนวนหุ้นทีรองรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ   RICHY-W3 

  

= .  ลา้นหุน้ 

 1,238.45 ลา้นหุ้น + .  ลา้นหุน้ + .  ลา้นหุ้น 

= ร้อยละ 14.29 

 

 



สิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที 5 

หมายเหต:ุ โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และ/หรือ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูม้อบอาํนาจ และสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ ซึงลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

  หนังสอืมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ 

ของบริษัท ริช ีเพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) (RICHY-W3)  

 

ทาํท.ี............................................................... 

วนัท.ี.............................................................. 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั) .................................................................................................................. (“ผู้มอบอาํนาจ”) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที............................................................................................................................................................ 

 เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทีหนงัสือเดินทาง ....................................................................................................................... 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล ........................................................................................................................................................... 

อยู่บา้นเลขที ...................................... ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ................................................... 

แขวง/ตาํบล ......................................................................................... เขต/อาํเภอ..................................................................... 

จงัหวดั ................................................. ประเทศ .................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท รชิ ีเพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 25 พฤศจกิายน 2564 จาํนวน

............... ................................ หุน้ มีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน ..........................................................หุน้ โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามใบรบัรองสิทธิการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุซงึออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ใน

ฐานะนายทะเบยีนของบรษิัท 

ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจให ้(นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................. 

เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทีหนงัสือเดินทาง ............................................................................................................................. 

อยู่บา้นเลขที ...................................... ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ................................................... 

แขวง/ตาํบล ......................................................................................... เขต/อาํเภอ..................................................................... 

จงัหวดั ................................................. ประเทศ .................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................ 

เป็นผู้รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือหุ้นสามัญ เพิมทุนจํานวน 

............................ หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจา้ ตลอดจนการลงนาม ทาํการแกไ้ขหรือเพิมเติมขอ้ความใดๆ ในใบจองซือหุ้น

สามญัเพมิทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสิทธิทจีะซอืหุน้สามญัของบรษิัท รชิ ีเพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) และชาํระเงินค่าจองซือหุน้สามญั

เพิมทุนดงักล่าว รวมถึงการกระทาํอืนใดอนัจาํเป็นเพือใหก้ารจองซือหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอาํนาจ

ฉบับนีมีผลบงัคบัใชต้ามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ การกระทาํใดๆทีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํลงภายใตห้นงัสือมอบอาํนาจฉบบันี

จะมีผลผูกพนัขา้พเจา้เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํการดงักล่าวดว้ยตนเอง 

 

 

                                                               ลงชือ .............................................................. ผูถื้อหุน้ 

                                                           (..............................................................) 

 

                                                                           ลงชือ .............................................................. ผูร้บัมอบอาํนาจ             

                    (.............................................................) 

ปิดอากรแสตมป์ 

30 บาท 



          แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที.่................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

ส ำหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 
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                                                                                                          เลขทใีบจอง________________________________  

ใบจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุน้สามญัของบรษิทั รชิ ีเพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) ครงัท ี3 (RICHY-W3) 

การเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนตามสทิธ ิ(มลูค่าทตีราไว้หุน้ละ 1.00 บาท) ราคาเสนอขายหุน้ละ 1.30 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี3 (RICHY-W3) 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า 

วนัทจีองซอื   14 ธนัวาคม 2564   15 ธนัวาคม 2564   16 ธนัวาคม 2564   17 ธนัวาคม 2564   20 ธนัวาคม 2564 

 
 

  

  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขทปีระจําตวัประชาชน              บคุคลธรรมดาทมีใิช่สญัชาตไิทย เลขทใีบต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง.................................... 

  นิตบุิคคลทจีดทะเบยีนในประเทศไทย เลขทะเบยีนนิตบิคุคล .................................................................    นิตบิคุคลทจีดทะเบยีนในต่างประเทศ เลขทะเบยีนนิตบิุคคล.............................................. 

 ชอื  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล......................................................................................................................................... เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้เลขท.ี............................................................ 

 บา้นเลขท.ี............................................ หมู่ท.ี.............................. ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 

 แขวง/ตําบล ...........................................................................เขต/อําเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์.................................................... 

 โทรศพัท ์(บา้น)........................................................โทรศพัทม์อืถอื.......................................................................สญัชาต.ิ.................................................. อาชพี........................................................... 

 วนั / เดอืน / ปี (วนัจดทะเบยีนนิติบุคคล)........................................ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษ.ี............................................... ประเภทการหกัภาษ ีณ ทจี่าย    ไม่หกัภาษี ณ ทจี่าย    หกัภาษี ณ ทจี่าย 

 ขา้พเจา้เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทั รชิ ีเพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามทะเบยีนผู้ถอืหุ้น ณ วนัท ี25 พฤศจกิายน 2564 จํานวน.....................................................................หุน้ ประสงค์ขอจองซือ

และขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ดงันี 

ประเภทการจองซอืหุน้สามญั   ราคาเสนอขายหุน้สามญั (บาทต่อหุน้) จํานวนหุน้สามญัทจีองซอื (หุน้) รวมเป็นเงนิทงัสนิ (บาท) 

 จองซอืน้อยกว่าสทิธทิไีดร้บัจดัสรร 

1.30  

  

 จองซอืตามสทิธทิไีดร้บัจดัสรร   

 จองซอืเกนิสทิธทิไีดร้บัจดัสรร (เฉพาะส่วนเพมิ)   

รวม   

 พรอ้มกนันี ขา้พเจ้าขอส่งเงนิค่าจองหุน้สามญัดงักล่าวโดย   เงนิโอน (Bill Payment)       แคชเชยีร์เชค็         ดร๊าฟท ์  เชค็บุคคล  

 เลขทเีชค็ / ดร๊าฟท.์.......................................................... วนัท.ี...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดชาํระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ทงัการโอนเงิน (COMP CODE 00655) และชําระเป็นเช็ค 

โดยสงัจ่าย  “ บริษัท ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) ”   

  
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าวแล้ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนินการดงัต่อไปนี: (ผูจ้องซอืโปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึงเท่านัน) 

 แบบไรใ้บหุ้น (Scripless): นําหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องตน โดยออกหลกัทรพัยต์ามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืผู้

ฝาก” และดําเนินการให้บรษิทัหลกัทรพัย ์……………………..……………………………………….สมาชกิผู้ฝากเลขท ี                             นําหลกัทรพัย์เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซือขายหลกัทรพัย์ ชอืบัญช ี…………………………………………..……………………เลขท.ี..……………...................…………….(ชือผู้จองซือต้องตรงกบัชือ

บญัชีซือขายหลกัทรพัย ์มิฉะนันจะดาํเนินการออกใบหุ้นในชือของผู้จองซือแทน)  
 นําหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย:์ ให้ออกหุ้นสาํหรบัหุน้ทไีดร้บัการจดัสรรในนามของ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” และนําหลกัทรพัยเ์ขา้ฝาก

ไว้กบับรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที 600 เพอืขา้พเจ้า ทงันีผู้จองซอืต้องกรอกเอกสารเพมิเติมประกอบการจองซือหุ้น

เฉพาะผู้ทปีระสงค์จะนําหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัยแ์ละเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค้รบถ้วนและยนืพร้อมใบจองหลกัทรพัยฉ์บบันี (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผู้จองซือ

ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท ีบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั กําหนด)  

 แบบรบัเป็นใบหุ้น (Script): ใหอ้อกใบหุ้นสาํหรบัหุน้ทไีด้รบัจดัสรรในนามของขา้พเจา้ และส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ตามชอืและทอียู่ทรีะบุไวใ้นสมดุทะเบยีนผูถ้ือหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจ้า

อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทตีลาดหลกัทรพัยร์บัหลกัทรพัยด์งักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหท้ําการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

  ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ได้รบัจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรไม่ครบเตม็จํานวนทจีองซือ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนินการคนืเงนิค่าจองซอื หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซอืโดย  

   ส่งเชค็โดยไปรษณียล์งทะเบยีนตามชอืและทอียู่ทรีะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

   โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  ธ.ไทยพาณิชย ์ ธ.กรุงเทพ ธ.กสกิรไทย  ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรอียุธยา  ธ.ทหารไทยธนชาต สาขา...................................เลขทบีญัช.ี........................................................ 

   มารบัเชค็ดว้ยตนเอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือหลกัทรพัย์จํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือหลกัทรพัยน์ี แตห่ากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนทไีด้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสาร

ประกอบการจองซือทถีูกตอ้งเรยีบรอ้ย พร้อมเช็ค / แคชเชยีรเ์ช็ค / ดร๊าฟท์ /  Bill payment มาถึงบรษัิทภายในระยะเวลาการจองซือ หรอืหากเชค็ / แคชเชยีร์เชค็ / ดร๊าฟท ์ทสีงัจ่ายแลว้นันไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้

ถือว่าขา้พเจ้าสละสทิธใินการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัท ทงันี ขา้พเจ้าได้อ่านหนังสอืแจ้งสทิธิการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุ้นสามญัของบรษิัทและยนิยอมผูกพนัตาม

หนังสอืดงักล่าวและทจีะไดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิภายหน้าอีกดว้ย 
 

        ลงชอื................................................................................................................ผูจ้องซอื 

        (.................................................................................................................................) 

 
 

 

เลขทใีบจอง______________________________________ 

 วนัทจีองซอื        14 ธนัวาคม 2564    15 ธนัวาคม 2564   16 ธนัวาคม 2564   17 ธนัวาคม 2564   20 ธนัวาคม 2564 

บรษิทั รชิ ีเพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชอืตามใบจองซอื).....................................................................................................................เพอืจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั ในราคาหุน้ละ 1.30 บาท จาํนวน...................................................................................หุ้น รวมเป็นเงนิ.............................................................................บาท      

โดยชําระเป็น  เงนิโอน (Bill Payment)          แคชเชยีรเ์ชค็        ดร๊าฟท ์        เชค็บุคคล 

เลขทเีชค็ / ดร๊าฟท.์................................................................ วนัท.ี...................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 

 นําหุน้เขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ตนเอง สมาชกิผู้ฝากเลขท ี                    ชอืบญัช.ี.............................................................................................เลขท.ี..................................................................... 

  นําหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิผูฝ้ากเลขท ี600 

 แบบรบัใบหุน้ (Script) โดยออกใบหุน้ในชอืผูจ้องซอื                                                  

 เจา้หน้าทผีูร้บัมอบอํานาจ .........................................................................................  

ขอ้มูลผู้จองซือหุ้นสามญัเพิมทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัท ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซอืหุ้นสามญัเพมิทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญัของบรษิทั รชิ ีเพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) (RICHY-W3) 
 (ผูจ้องซอืโปรดกรอกขอ้ความส่วนนีดว้ยตวับรรจงใหค้รบถ้วนและชดัเจน) 

การลงทุนในหลกัทรพัยย์อ่มมีความเสียงและก่อนตดัสินใจ

จองซือหลกัทรพัย ์ควรศึกษาข้อมลูอย่างรอบคอบ 

การคนืเงนิค่าจองซอืหลกัทรพัย์ (ถา้ม)ี 

 

การส่งมอบหลกัทรพัย ์(หุน้สามญัเพมิทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ของบรษิทั) 

 

ใบจองซอื 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้เท่านนั 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 



 

 

BROKER 
ผู้ฝากเลขที 

Participant No 

ชือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที 

Company Name 

ชือบริษทั 

Company Name 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษทัหลกัทรพัย์ เคทีบเีอสที จาํกดั (มหาชน)     

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี กรุป๊ จาํกดั  (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษทัหลกัทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษทัหลกัทรพัย์ บยีอนด ์จาํกดั  (มหาชน)           

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์ จาํกดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษทัหลกัทรพัย์ ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จาํกดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 บริษทัหลกัทรพัย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั  

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จาํกดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บริษทัหลกัทรพัย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษทัหลกัทรพัย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษทัหลกัทรพัย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั   

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษทัหลกัทรพัย์ เมอรช์นั พารท์เนอร์ จาํกดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จาํกดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษทัหลกัทรพัย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษทัหลกัทรพัย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษทัหลกัทรพัย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษทัหลกัทรพัย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษทัหลกัทรพัย์ กรงุไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษทัหลกัทรพัย์ เพือธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั 

SCB -JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 ธนาคารฮอ่งกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอรป์อเรชนั จาํกดั (เพือตราสารหนี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) – ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษทัหลกัทรพัย์ เพือธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (คสัโตเดียน)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอรป์อเรชนั จาํกดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพือรบัฝากทรพัย์สิน 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพือค้าตราสารหนี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ – เพือรบัฝากทรพัยสิ์น 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพอืรบัฝากทรพัยสิ์น 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN 

328 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 



ใบแจ้งการชาํระเงิน

บริษัท ริชีเพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) วนัที / Date : ______________________________________

ทอียู่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ ์ชัน 7 เขตบางกอกน้อย SERVICE CODE :  RICHY
แขวงอรุณอมรินทร ์กรุงเทพมหานคร 10700 ชือลกูคา้ (Name) ________________________________________________________

Tax ID : 0107556000655 Ref.1 (เลขบตัรประชาชน 13 หลกั)       

เพอืเข้าบัญชี บริษัท รชิเีพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) Ref.2 (เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Comp Code: 00655 โทรศพัท ์ ________________________________________________________________

 เงินสด

 เช็ค

จาํนวนเงินทีเป็นตวัอกัษร    ( )

*กรณีชาํระดว้ยเชค็ แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไปเทา่นัน เช็คลงวันทีไม่เกิน 16 ธันวาคม 2564

**กรณีชาํระดว้ยเงินสด/เงินโอน รบัจองระหวา่งวันที 14 -17 ธันวาคม 2564 (สนิสดุเวลา 16:00 น. ของวันที 20 ธันวาคม 2564)

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพอืความสะดวกของท่าน  กรุณานาํใบแจง้การชาํระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ไปชาํระไดท้ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทวัประเทศ

ใบแจ้งการชาํระเงิน

บริษัท ริชีเพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) วนัที / Date : ______________________________________

ทอียู่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ ์ชัน 7 เขตบางกอกน้อย SERVICE CODE :  RICHY
แขวงอรุณอมรินทร ์กรุงเทพมหานคร 10700 ชือลกูคา้ (Name) ________________________________________________________

Tax ID : 0107556000655 Ref.1 (เลขบตัรประชาชน 13 หลกั)       

เพอืเข้าบัญชี บริษัท รชิเีพลซ 2002 จาํกัด (มหาชน) Ref.2 (เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ Comp Code: 00655 โทรศพัท ์ ________________________________________________________________

Date

 เงินสด

 เช็ค

จาํนวนเงินทีเป็นตวัอกัษร    ( )

*กรณีชาํระดว้ยเชค็ แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไปเทา่นัน เช็คลงวันทีไม่เกิน 16 ธันวาคม 2564

**กรณีชาํระดว้ยเงินสด/เงินโอน รบัจองระหวา่งวันที 14 -17 ธันวาคม 2564 (สนิสดุเวลา 16:00 น. ของวันที 20 ธันวาคม 2564)

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพอืความสะดวกของท่าน  กรุณานาํใบแจง้การชาํระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ไปชาํระไดท้ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทวัประเทศ

รายการ เลขที ธนาคาร - สาขา จาํนวนเงิน    ( บาท )

วนัทีเช็ค

สาํหรับธนาคาร

สาํหรับลูกค้า

รายการ เลขที ธนาคาร - สาขา จาํนวนเงิน    ( บาท )

สิงทส่ีงมาด้วยลาํดบัท ี7 



 

      Richy Place 2002 Public Company Limited.บริษทั ริชี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

Address: 667/15 7th Fl, Attaboon Buliding, Charonsanitwong Rd, Arunamrin Sub-district, Bangkok Noi District Bangkok 10700 Tel: 02-886-1817 Fax: 02-886-1060 

 

สิงทีส่งมาดว้ยสาํดบัที 8 

 

แผนทตีังของสถานทรัีบจองซือหุน้สามัญเพิมทนุของบริษัท รชิเีพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 

                                                                 ถ.หลงัสวน 

 
 
 
 
 
 

                                                         ถ.ราชดาํริ                                                                                     ถ.สีลม                         

 
 
 
 
 

 

 
บรษิัท รชีิเพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) (สถานทีรบัจองซือหุน้เพมิทนุ) 

เลขที 183 อาคารรีเจน้ท ์เฮา้ส ์ชนั 13 ถ.ราชดาํร ิแขวงลมุพินี  

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ : 02-118-3535 

 

 
 

 

 

 

 

GAYSON 

PLAZA 

CENTRAL 

WORLD 

THE ROYAL BANGKOK 

SPORT CLUB 

โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ ์

ดสิุตธานี 

REGENT 

HOUSE AREEYA 

สวนลมุพินี 

ถ.
สขุ

มุว
ิท 

ถ.
สา

รสิ
น  

บมจ. ริชเีพลซ 2002 

ชนั 13 อาคารรเีจน้ท ์เฮา้ส ์




