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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียง
ขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ หรืออาจศึกษา
ขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน เพื่อซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [z] - [z])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย :

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ :

พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ประกอบดวย โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเนนรอบบริเวณสถานีขนสง
มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและโครงการประเภทหมูบานจัดสรรบริเวณกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ภายใตตราสินคา “Richy”

จํานวนหุนที่เสนอขาย : 214,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 29.97 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [z] บาท/หุน

มูลคาการเสนอขาย : [z] บาท/หุน

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา ไมมี
มูลคาที่ตราไว (Par) : 1.00 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี(book value) : 0.75 บาท/หุน (ตามมูลคาสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 หารดวยจํานวน
หุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้)
อัตราสวนราคาตอกําไร (“P/E ratio”) เทากับ [z] เทา
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน : [z] เทา
ตลาดรอง:
; SET
mai
หมวดธุรกิจ (sector):
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
เกณฑเขาจดทะเบียน:

; profit test

market capitalization test

วัตถุประสงคของการใชเงิน :
- ใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท

สวนที่ 1 หนาที่ 1

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว และการจายเงินปนผล
นั้ น ไม มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานตามปกติ ข องบริ ษั ท อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลดั ง กล า วอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร และการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
ผูถือหุนใหญ :
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556
รายชื่อผูถ ือหุน
1.กลุมอรรถบูรณวงศ
น.ส.อาภา อรรถบูรณวงศ
บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด /1
น.ส.พิชญา ตันโสด
นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ
นางนงลักษณ วนธรรมพงศ
นายพิชัย อรรถบูรณวงศ
นายวีระพล อรรถบูรณวงศ
นายปติพัฒน พรพรหมพัฒน
น.ส.เอื้องฟา ทองเพิ่ม
รวมกลุมอรรถบูรณวงศ
2.น.ส.สุณี สถตินันท
3.นางวรภา มนตอารักษ
4.นายการุญ จันทรางศุ
5.นางนิอร มุนีพีระกุล
6.นางสมพร มีวีระสม
7.นางศุภามาศ ปนสําอางค
8.น.ส.ภรภัทร อักษรวาณิชย
9.น.ส.จาริณี ครองยั่งยืน
10.นายอเนน อึ้งอภินันท
11.นางกุลฑมาศ นิชโรจน
12.น.ส.อรวรรณ บานพับทอง
รวม
เสนอขายตอประชาชน
รวม

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556
จํานวน (หุน)
รอยละ
255,000,000
58,400,100
47,196,500
22,245,000
1,041,900
510,500
510,500
510,500
138,000
385,553,000
45,160,600
15,538,000
10,300,800
8,651,500
6,457,600
6,457,600
5,808,900
5,047,300
4,540,500
3,889,700
2,594,500
500,000,000
500,000,000

51.00
11.68
9.44
4.45
0.21
0.10
0.10
0.10
0.03
77.11
9.03
3.11
2.06
1.73
1.29
1.29
1.16
1.01
0.91
0.78
0.52
100.00
100.00

สวนที่ 1 หนาที่ 2

ภายหลังเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวน (หุน)
รอยละ
255,000,000
58,400,100
47,196,500
22,245,000
1,041,900
510,500
510,500
510,500
138,000
385,553,000
45,160,600
15,538,000
10,300,800
8,651,500
6,457,600
6,457,600
5,808,900
5,047,300
4,540,500
3,889,700
2,594,500
500,000,000
214,000,000
714,000,000

35.71
8.18
6.61
3.12
0.15
0.07
0.07
0.07
0.02
54.00
6.33
2.18
1.44
1.21
0.90
0.90
0.81
0.71
0.64
0.54
0.36
70.03
29.97
100.00

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ /1 บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด ประกอบธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีผูถือหุนประกอบดวย น.ส.นงลักษณ วน
ธรรมพงศ รอยละ 20.87 นายพิชัย อรรถบูรณวงศ รอยละ 20.00 น.ส.อาภา อรรถบูรณวงศ รอยละ 19.10 นายปติพัฒน พรพรหมพัฒน รอยละ 18.37
น.ส.พิชญา ตันโสด รอยละ 9.88 น.ส.สาธิณี อรรถบูรณวงศ รอยละ 5.86 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ รอยละ 4.87 ด.ช.ณัฐภัทร อรรถบูรณวงศ รอย
ละ 0.52 ด.ช.ศุภณัฐ อรรถบูรณวงศ รอยละ 0.52

สัดสวนรายได :
หนวย : ลานบาท
งบการเงิน
สอบทาน

งบการเงิน
ตรวจสอบ
ป 2553

ป 2554

ป 2555

งวด 6 เดือน ป 2556

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

3.55

1.46

-

-

-

-

-

-

237.13

97.19

80.89

50.70

89.38

21.79

9.59

1.52

- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

-

-

75.58

47.37

34.45

8.40

25.92

4.10

- เลอริช@อารียสเตชั่น

-

-

-

-

158.48

38.63

26.54

4.19

- ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

-

-

-

-

125.92

30.69

564.37

89.20

1.24

0.51

2.55

1.60

-

-

-

-

241.92

99.16

159.03

99.68

408.23

99.50

4.18
630.6

0.66
99.66

รายไดอื่นๆ 1/

2.06

0.58

0.51

0.24

2.04

0.36

2.11

0.33

ดอกเบี้ยรับ

0.65

0.27

0.12

0.08

0.58

0.14

0.02

0.00

รายไดรวม

243.98

100.00

159.54

100.00

410.27

100.00

632.73

100.00

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
 อาคารชุดพักอาศัย
- ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร
- เลอริช พระราม3

 บานเดี่ยว
- ริชชี่วิลล บางบัวทอง
 ทาวโฮมส
- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105
รวมรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

หมายเหตุ : 1/ รายไดอื่นๆ ไดแก รายไดจากการยกเลิกสัญญา และอื่นๆ
ที่มา : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

สรุปปจจัยเสี่ยง :
ก. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
2. ความเสี่ยงที่บริษัท รับรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนคอนโดมิเนียมเปนหลัก
3. ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการขึ้นอยูกับความสําเร็จของโครงการที่กําลังพัฒนาอยู
4. ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการอนาคตไมตรงตามเปาหมายเนื่องจากลูกคาไมโอนตามวันที่มีสัญญากําหนด
5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตนทุน
6. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
สวนที่ 1 หนาที่ 3

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัท
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
9. ความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจมีผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงการดําเนินงานธุรกิจของ
บริษัท
10. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ข. ความเสี่ยงดานการเสนอขายหลักทรัพย
11. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET)
คณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายพระนาย
2. ดร. อาภา
3. นางสุณี
4. พลโทหญิงสําอางค
5. นายสมชัย
6. รศ. สุทัศน
7. นายสมศักดิ์
8. ดร. การุญ
9. นางนงลักษณ
10. พ.ต.อ. สุวิทย
11. นายวีระพล

สุวรรณรัฐ1/
อรรถบูรณวงศ
สถตินันท
ทองปาน
เพียรสถาพร
รัตนเกื้อกังวาน
อรรถบูรณวงศ
จันทรางศุ
วนธรรมพงศ
ตันโสด
อรรถบูรณวงศ1/

หมายเหตุ :

ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น กรรมการในการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2556

/1

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และงวดลาสุด :
รายละเอียด : หนวย
สินทรัพยรวม : ลานบาท
หนี้สินรวม : ลานบาท
สวนของผูถอื หุนรวม : ลานบาท
รายไดรวม : ลานบาท
คาใชจายรวม : ลานบาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : ลานบาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ตอหุน (EPS) : บาท/หุน (ปรับpar)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (D/E) : (เทา)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA): รอยละ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE) : รอยละ

ป 2553
386.12
103.80
282.32
243.98
184.51
44.64
0.34
0.37
11.69
17.58
สวนที่ 1 หนาที่ 4

ป 2554
688.70
352.45
336.25
159.53
141.04
5.39
0.03
1.05
1.00
1.74

ป 2555
1,442.10
1,065.58
376.52
410.27
332.50
56.63
0.19
2.83
5.32
15.89

6 เดือนป 2556
1,568.04
1,032.02
537.61
632.73
451.50
137.51
0.37
1.92
18.27
30.09
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทในงวดป 2553 – 2555 และงวดหกเดือนป 2556 เทากับ 241.91 ลาน
บาท 159.03 ลานบาท 408.23 ลานบาท และ 630.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.15 รอยละ 99.68 รอยละ 99.50 และ
รอยละ 99.66 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ป 2554 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เทากับ 159.03 ลานบาท ลดลง 82.89 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราลดลงรอยละ 34.26 จากปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการรับรูรายไดจากการโอนของโครงการตอเนื่อง 2 โครงการ ไดแก
(1) โครงการเลอริช พระราม 3 มูลคา 80.89 ลานบาท จํานวน 36 ยูนิต หรือ คิดเปนรอยละ 8.53 ของจํานวนยูนิตทั้งหมด
ของโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวบริษัทไดมีการขายและรับรูรายไดจากการโอนตั้งแตป 2552 เปนตนมา และ (2) โครงการ
ริชชี่วิลล บางบัวทอง มูลคา 2.55 ลานบาท จํานวน 1 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 1.35 ของจํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ
และในป 2554 บริษัทมีโครงการใหมที่เปดขายคือ โครงการเลอริช รัชดา-สุทธิสาร ซึ่งเปนอาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น
และมีการรับรูรายไดจากการโอนเปนมูลคา 75.59 ลานบาท จํานวน 33 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 42.86 ของจํานวนยูนิต
ทั้งหมดของโครงการ ถือเปนยอดขายที่สูงทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปนี้ ทําใหผูบริโภคมี
ความตองการที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งโครงการของบริษัทอยูในพื้นที่ที่น้ําไมทวมและตามแนว
รถไฟฟาจึงทําใหเปนที่ตองการของลูกคา ประกอบกับนโยบายลดภาษีบานหลังแรกที่มีการลดคาธรรมเนียมการโอน จึงทําให
ลูกคาเรงรับโอนกอนกําหนดภายในสิ้นป 2554 หรือกอนสิ้นสุดระยะเวลาดานภาษี จึงมียอดขายสําหรับโครงการนี้เขามาเปน
จํานวนมาก
ป 2555 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เทากับ 408.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 249.21 ลานบาท หรือมีอัตรา
การขยายตัวของรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 156.71 จากปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการรับรูรายไดจากโครงการที่มีการโอนตอเนื่อง
จากปที่ผานมา ไดแก โครงการเลอริช พระราม 3 มูลคา 89.38 ลานบาท จํานวน 36 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 8.53 ของ
จํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ และโครงการเลอริช รัชดา-สุทธิสาร มูลคา 34.45 ลานบาท จํานวน 17 ยูนิต หรือคิดเปน
รอยละ 22.08 ของจํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการรับรูรายไดของโครงการใหมอีก 2 โครงการ
ไดแก โครงเลอริช@ อารียสเตชั่น มูลคา 158.48 ลานบาท จํานวน 52 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 71.23 ของจํานวนยูนิต
ทั้งหมดของโครงการ และโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น มูลคา 125.92 ลานบาท จํานวน 75 ยูนิต หรือคิดเปนรอย
ละ 9.34 ของจํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ
งวดหกเดือนป 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เทากับ 630.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป 2555 ซึ่งมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเทากับ 149.51 ลานบาท หรือคิดเปนการเติบโตที่สูงถึงรอยละ 321.78
เปนผลจากการรับรูรายไดจากโครงการที่มีการโอนตอเนื่องจากปที่ผานมา คือ โครงการเลอริช พระราม 3 มูลคา 9.59 ลาน
บาท จํานวน 4 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 0.95 ของจํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ โครงการเลอริช รัชดา-สุทธิสาร
มูลคา 25.92 ลานบาท จํานวน 12 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 15.58 ของจํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ โครงการเลอริช@
อารียสเตชั่น มูลคา 26.54 ลานบาท จํานวน 8 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 10.96 ของจํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ
โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น คิดเปนมูลคา 564.37 ลานบาท จํานวน 311 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 38.73 ของ
จํานวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ นอกจากนี้บริษัทมีโครงการเปดใหมในปนี้คือ โครงการเดอะริซ บิซโฮม ซึ่งเปนโครงการ

สวนที่ 1 หนาที่ 5

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ทาวนโฮมส บริเวณสุขุมวิท 105 ที่รับรูรายไดแลว มูลคา 4.18 ลานบาท จํานวน 1 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 0.71 ของจํานวน
ยูนิตทั้งหมดของโครงการ
บริษัทมีโครงการใหมที่เปดตัวโครงการในเดือนกันยายนปนี้คือ โครงการริชพารค@เจาพระยา ซึ่งเปนโครงการ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟา บริเวณถนนรัตนาธิเบศร
ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยคือ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาโครงการที่รับรูเปนตนทุน
ในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย ตนทุนขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินเดือน
และสวัสดิการฝายกอสราง คาสาธารณูปโภค คาบริหารโครงการกอสราง และอื่นๆ
ในป 2553 – 2555 และงวดหกเดือนป 2556 บริษัทมีตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยเทากับ 143.17 ลานบาท 95.66
ลานบาท 262.30 ลานบาท และ 416.70 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 59.18 รอยละ 60.16 รอยละ 64.25
และ รอยละ 66.08 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ตามลําดับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย
ในป 2554 ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยลดลงจากปที่ผานมาเทากับ 49.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลง
รอยละ 36.06 ซึ่งเปนผลจากในปนี้มีจํานวนการโอนของลูกคาลดลง ประกอบกับชวงปลายปประสบภาวะน้ําทวมกรุงเทพฯ
ทําใหมีการปรับแผนงบประมาณคาใชจายการตลาด และ คาโฆษณาลดลง จึงสงผลใหตนทุนการขายลดลง
ป 2555 บริษัทมีตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเทากับ 166.64 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 174.19 ซึ่งเปนผลจากภาษีธุรกิจเฉพาะที่บริษัทจายเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการโอนของลูกคา และตนทุนคา
กอสรางที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับคาแรงขั้นต่ํา ประกอบกับคาวัสดุอุปกรณในการกอสรางมีการปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้น
สํา หรับ งวดหกเดื อ นป 2556 บริ ษัท มี ตน ทุ น ขายอสั ง หาริ ม ทรั พย เ พิ่ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป 2555 ซึ่ ง มีต น ทุ น ขาย
อสังหาริมทรัพยเทากับ 87.18 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 377.96 ซึ่งเปนผลจากตนทุนขายที่ปรับสูงขึ้น
มากและภาษีธุรกิจเฉพาะที่บริษัทจายเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการโอนของลูกคา
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายของบริษัท ประกอบดวย เงินเดือนพนักงานขาย คานายหนา คาบริหารโครงการ คาใชจายในการ
สงเสริมการขาย คาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์ คาใชจายพื้นที่สวนกลาง และคาใชจายในการดําเนินงานขายอื่น ซึ่ง คา
นายหนา คือคาคอมมิชชั่นที่บริษัทจายใหแกพนักงานขายและพนักงานอื่นในบริษัทตามยอดขายของบริษัท โดยคานายหนาจะ
จายเปนรายไตรมาส คาบริหารโครงการ คือ คาจางขายโครงการตางๆ ของบริษัทที่จายใหแกบริษัทที่รับจางขายโครงการ และ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย ประกอบดวย คาโฆษณา และคากิจกรรมในการออกบูธ สําหรับคาใชจายพื้นที่สวนกลาง คือ
คาใชจายที่บริษัทตองจายชําระคาพื้นที่สวนกลางสําหรับหองสวนที่ยังขายไมหมดใหกับนิติบุคคลของอาคารชุดดังกลาว สวน
คาใชจายในการดําเนินงานขายอื่น ไดแก คาภาษีปาย และคาใชจายสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง เปนตน
สําหรับคาใชจายในการขายสําหรับงวดป 2553 -2555 และงวดหกเดือนป 2556 มีจํานวน 28.35 ลานบาท 33.31
ลานบาท 43.64 ลานบาท และ 26.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.62 รอยละ 20.88 รอยละ 10.64 และ รอยละ 4.15 ของ
รายไดรวม ตามลําดับ

สวนที่ 1 หนาที่ 6

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 33.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 4.69 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.49 สาเหตุหลักมาจาก คาโฆษณาและการออกบูธประชาสัมพันธโครงการขายของบริษัท
จํานวน 15.84 ลานบาท โดยเปนคาโฆษณาและประชาสัมพันธในชวงตนปเพื่อการสงเสริมการขายของโครงการที่แลวเสร็จ
สงผลใหคาใชจายการในขายเพิ่มสูงขึ้น
ในป 2555 บริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 43.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 10.33 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.01 ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เพื่อกระตุนใหลูกคามาโอน
หองชุดของโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่นเพิ่มขึ้น ทําใหคาสงเสริมการขายในป 2555 เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการปรับ
เพิ่มเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงานขายในชวงตนปซึ่งเปนการปรับเพิ่มตามปกติ
สําหรับงวดหกเดือนป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการขาย เทากับ 26.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2555 ซึ่งมี
คาใชจายในการขายเทากับ 18.51 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 41.90 เนื่องจากคาภาษีและคาธรรมเนียม
การคาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาโฆษณาและคาจัดแสดงสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัท ไดแก เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการและผลประโยชนพนักงานอื่น คาสาธาณูป
โภคคาบริการตางๆ และคาใชจายในการบริหารอื่นๆ
ในป 2553 – 2555 และงวดหกเดือน ป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 12.99 ลานบาท 12.07 ลาน
บาท 26.56 ลานบาท และ 8.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.32 รอยละ 7.57 รอยละ 6.47 และรอยละ 1.35 ของรายไดรวม
ตามลําดับ
ในป 2554 คาใชจายในการบริหารลดลงจากป 2553 เทากับ 0.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 7.04
เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิลดลงอยางมีนัยสําคัญ จึงทําใหบริษัทจายโบนัสประจําปใหแกพนักงานลดลง สงผลใหคาใชจาย
ในการบริหารลดลง
ในป 2555 คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากป 2554 เทากับ 14.49 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
120.03 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากการปรับเพิ่มเงินเดือน และโบนัสของพนักงานเพิ่มขึ้น
สําหรับงวดหกเดือนป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2555 ซึ่งมีคาใชจายในการ
บริหาร เทากับ 5.36 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 59.25 เนื่องจากบริษัทมีการรับผูบริหารและพนักงานเพิ่มขึ้น
เพื่อการขยายโครงการ ตลอดจนมีการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน และคาใชจายในการบริหารอื่นที่เพิ่มขึ้น
กําไรขั้นตน และอัตรากําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตน ในป 2553 - 2555 และงวดหกเดือนป 2556 เทากับ 98.75 ลานบาท 63.36 ลานบาท 145.93
ลานบาทและ 213.90 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 40.82 รอยละ 39.84 รอยละ 35.75 และรอย
ละ 33.92 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรที่ลดลงของบริษัทเปนไปตามตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนยูนิตการโอนของลูกคาที่
เพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2553-2555 และงวดหกเดือนป 2556 เทากับ 44.64 ลานบาท 5.39 ลานบาท 56.63 ลานบาท
และ 137.51 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ 18.30 รอยละ 3.38 รอยละ 13.80 และรอยละ
21.73 ของรายไดรวมตามลําดับ
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บริษัท มีกํา ไรสุ ท ธิ ล ดลงในป 2554 เนื่อ งจากในป 2554 มีก ารรับ รูร ายไดก ารโอนของโครงการตอ เนื่อ ง 2
โครงการ ซึ่งไดมีการรับรูรายไดจากการโอนในป 2552 – 2553 ไปแลว และมีโครงการที่แลวเสร็จพรอมรับรูรายไดในป
ดังกลาวเพียง 1 โครงการ
ป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2554 เทากับ 51.32 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 952.43
โดยมีเหตุผลหลักคือ การรับรูรายไดของโครงการใหมจํานวน 2 โครงการคือ โครงการเลอริช@อารียสเตชั่น และโครงการริช
พารค@บางซอนสเตชั่น ซึ่งสรางอัตรากําไรสุทธิในระดับที่เพิ่มขึ้น และการปรับมาตรฐานการบัญชีการรับรูรายไดเมื่อโอน
กรรมสิทธ ดวย
สําหรับงวดหกเดือน ป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2555 เทากับ 113.48 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การเพิ่มขึ้นรอยละ 498.08 เปนผลจากการรับรูรายไดจากโครงการตอเนื่องคือโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น ซึ่งเปน
โครงการที่มสี ัดสวนการรับรูรายไดภายในป 2556 คอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งหมด
สินทรัพย
สินทรัพยของบริษัทสวนใหญคือ สินทรัพยหมุนเวียน โดยเฉพาะรายการตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
ที่มีอัตราเกือบรอยละ 90 ของสินทรัพยทั้งหมด ตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย 1. ที่ดิน 2. การ
พัฒนาโครงการ ซึ่งทั้ง 2 รายการนี้ เปนรายการสินทรัพยที่มีมูลคาสูงหรือประมาณรอยละ 95 ของตนทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย
ในป 2553 – 2555 และงวดหกเดือนป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 386.12 ลานบาท 688.70 ลานบาท
1,442.10 ลานบาท และ 1,568.04 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.18 รอยละ 78.36 รอยละ 109.40 และรอย
ละ 8.73 ตามลําดับ บริษัทมีสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดตามการเปดโครงการใหมอยางตอเนื่อง ในเฉพาะในป 2555
เปนชวงที่บริษัทมีการขยายตัวของธุรกิจลงทุนกอสรางโครงการและเปดโครงการใหมจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเลอ
ริช@อารียสเตชั่น และโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น
บริษัทมมีสินทรัพยรายการลูกหนี้การคา เนื่องจากบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทสวนใหญเปน 1) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ทั้งหมุนเวียนและไมหมุนเวียน) และ 2) เงินกูยืม
จากบุคคลอื่น ทั้งนี้ในบางปบริษัทจะมีอัตราสวนของหนี้สินหมุนเวียนตอหนี้สินรวม จะเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญ แตก็
ไมสงผลกระทบการบริหารหนี้สินของบริษัทแตอยางใด อยางไรก็ตาม บริษัทจะบริหารหนี้สินใหเปนไปตามสัญญาการกูยืม
เงิน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดของกิจการ
ในป 2553-2555
และงวดหกเดือนป 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 103.80 ลานบาท 352.45 ลานบาท
1,065.58 ลานบาท และ 1,030.43 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.91 รอยละ 239.55 รอยละ 202.34
และรอยละ (3.30) ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากชวงเวลาป 2554 บริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคลองของ
กิจการ
สําหรับป 2555 บริษัทมีการเปดตัวโครงการใหมจํานวน 2 โครงการคือ โครงการเลอริช@อารียสเตชั่น และ
โครงการริชปารค@บางซอนสเตชั่น จึงจําเปนจะตองมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใชการขยายงาน รวมทั้งเสริมสราง
สภาพคลองตอกิจการ
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ในขณะที่งวดหกเดือน ป 2556 บริษัทไดทยอยการชําระเงินกูยืมใหแกสถาบันการเงิน แตขณะเดียวกันก็จําเปนจะตองมีเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินจํานวนหนึ่งเพื่อใชการขยายงานตอไป รวมทั้งเสริมสรางสภาพคลองตอกิจการเชนกัน
สวนของผูถือหุนและอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และงวดหกเดือน ป 2556 สวนของผูถือหุนของบริษัท มีจํานวน 282.32 ลานบาท
376.52 ลานบาท 362.64 ลานบาท และ 537.61 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 73.12 รอยละ 48.82 รอยละ
26.11 และรัอยละ 34.29 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนนั้น เปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของปและการเพิ่มทุนของบริษัท
ป 2553 – 2555 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 17.58 รอยละ 1.74 และรอยละ 15.89 ตามลําดับ
ในป 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ลดลงเปนจํานวนมาก ในป
2555 และงวดหกเดือนป 2556 อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 15.89 และ 30.09 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
โดยเปนผลจากการขยายตัวของฐานทุนจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อเตรียมพรอมในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท พรอมทั้งเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 500.00 ลานบาท เปน 714.00 ลานบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน 214 ลานหุน
นักลงทุนสัมพันธ : นางสาวศรัณยธร ศรีสุนทร
เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ ชั้น 5 เขตบางกอกนอย ถนนจรัลสนิทวงศ
แขวงอรุณอมรินทร กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท : 02-886-1816-7
โทรสาร : 02-886-1060
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