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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1สินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
สินทรั พยห ลักที่ ใชในการประกอบธุร กิจของบริษัทประกอบด วย ที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ ต นทุ นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ตนทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 อุปกรณ - สุทธิ
อุปกรณ-สุทธิ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบ
การเงินเทากับ 2.64 ลานบาทและ 5.40 ลานบาทตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

รายการ

กรรมสิทธิ์

มูลคาสุทธิตามบัญชี
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
วันที 31 ธันวาคม 2555

ภาระผูกพัน

อุปกรณสํานักงาน

เจาของ

0.35

0.47

ไมมี

เครื่องตกแตงสํานักงาน

เจาของ

0.14

0.12

ไมมี

อุปกรณคอมพิวเตอร

เจาของ

0.61

0.72

ไมมี

ยานพาหนะ

เจาของ

0.01

0.01

ไมมี

อุปกรณสํานักงานขาย

เจาของ

1.53

2.24

ไมมี

สํานักงานขาย

เจาของ

-

1.84

ไมมี

2.64

5.40

รวมมูลคาสุทธิตามบัญชี
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5.1.2 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเทากับ 1,290.55 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1

ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

3-3-21.5

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
467.26 ลบ.

2

เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

0-2-14.3

25.28 ลบ.

26.99 ลบ./1

15 ต.ค. 56

3

เลอริช พระราม 3

2-1-4.4

147.73 ลบ.

269.19 ลบ./1

15 ต.ค. 56

4

ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

3-0-64.6

309.51 ลบ.

606.20 ลบ./2

15 ต.ค. 56

5

เดอะริชบิซโฮม สุขุมวิท 105

13-2-88

311.88 ลบ.

410.90 ลบ./2

15 ต.ค. 56

6

เลอริช@อารียสเตชั่น
รวมทั้งสิ้น

0-2-0

28.89 ลบ.
1,290.55 ลบ.

53.50 ลบ./3
1,595.75 ลบ.

14 มี.ค. 56

ลําดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่(ไร)

ราคาประเมิน

วันที่ประเมิน

228.97 ลบ. /1

15 ต.ค. 56

ลักษณะ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 837.74 ลบ.
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 87.61 ลบ.
เจาของ จดจํานองเพิ่มหลักทรัพยเปนประกันหองชุดกับสถาบันการเงิน
รวมกับโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่นวงเงินรวมจํานวน
837.74 ลบ.
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 938.10 ลบ.
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 536 ลบ.
เจาของ ไมมี

หมายเหตุ : /1 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคา
สินทรัพยดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
/2 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคา
สินทรัพยดวยวิธีมลู คาคงเหลือ
/3 ประเมินราคาโดย บจก.ไชนีส ไทย แอพไพรซอล ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคาสินทรัพยดวย
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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5.1.3 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเทากับ 131.07 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1

ชื่อโครงการ
เดอะริชวิลล ราชพฤกษ

พื้นที่(ไร)

มูลคาตามบัญชี

ราคาประเมิน

วันที่ประเมิน

20-0-78.8

131.07 ลบ.

120.80 ลบ.

15 ต.ค. 56

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจาของ

ภาระผูกพัน
ติดจํานองกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคา
สินทรัพยดวยวิธีการตนทุน (Cost Approach) / วิธีการสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method)

5.1.4 เงินมัดจําคาที่ดิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทไดจายเงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดินสําหรับ 1 โครงการ คือ โครงการริชพารค@เจาพระยา โฉนดเลขที่ 8843 โดยจายเงินมัดจํามูลคารวม 15 ลานบาท โดยมี
กําหนดโอน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
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5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีสินทรัพยไมมีตัวตนที่
ใชในการประกอบธุรกิจในงบการเงินเทากับ 0.36 ลานบาทและ 1.19 ลานบาทตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

มูลคาสุทธิตามบัญชี
วันที 31 ธันวาคม 2555
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
0.36
1.19

รายการ
โปรแกรมบัญชี
5.3 สรุปสาระสําคัญสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ
5.3.1 สัญญาเชาสิ่งปลูกสราง

บริษัทไดเชาพื้นที่สํานักงานซึ่งใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญจํานวน 2 ฉบับ โดยมีสรุปรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
5.3.1.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1
คูสัญญา
:
:
สถานที่เชา
:

ระยะเวลา
:
อัตราคาเชา
:
เงื่อนไขการตอสัญญา :

5.3.1.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2
คูสัญญา
:
:
สถานที่เชา
:

ระยะเวลา
อัตราคาเชา

:
:

บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด (“ผูใหเชา”) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)
พื้ น ที่ ใ นอาคารอรรถบู ร ณ บริ เ วณห อ งเลขที่ 502 ชั้ น 5 ซึ่ ง ตั้ ง อยู ที่ 667/15
ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใชสอยรวม
ประมาณ 204 ตารางเมตร
3 ป ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2558
คาเชาสถานที่ จํานวน 28,560 บาทตอเดือน
หากบริษัทมีความประสงคจะเชาสถานที่เชาตอไปหลังจากครบกําหนดเวลาการเชา
บริษัทจะตองแจงความประสงคใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยาง
นอย 120 วัน และคูสัญญาจะตองเจรจาตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชากันใหมใหแลวเสร็จ
กอนครบกําหนดอายุการเชาไมนอยกวา 30 วัน

บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด (“ผูใหเชา”) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)
พื้นที่ในอาคารอรรถบูรณ บริเวณหองเลขที่ 503 และ 504 ชั้น 5 ซึ่งตั้งอยูที่ 667/15
ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใชสอยรวม
ประมาณ 158.74 ตารางเมตร
3 ป ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557
คาเชาสถานที่ จํานวน 21,429.90 บาทตอเดือน
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เงื่อนไขการตอสัญญา :

หากบริษัทมีความประสงคจะเชาสถานที่เชาตอไปหลังจากครบกําหนดเวลาการเชา
บริษัทจะตองแจงความประสงคใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยาง
นอย 120 วัน และคูสัญญาจะตองเจรจาตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชากันใหมใหแลวเสร็จ
กอนครบกําหนดอายุการเชาไมนอยกวา 30 วัน
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5.3.2 สัญญากอสราง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสัญญากอสรางที่ยังไมสิ้นสุดสัญญาและมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาทขึ้นไป ดังนี้
โครงการ
ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105

สัญญา/คูสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”) บจก.แพพัน
ทอง พร็อพเพอรตี้ (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.แพพันทอง พร็อพเพอรตี้ (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
หจก.เอ-อาร-พี ซัพพลาย (“ผูรับจาง”)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2554
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2556
วันที่ 20 เมษายน 2556
ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

คาตอบแทน/เงื่อนไขการจายคาตอบแทน

คากอสรางรวม 626.00 ลานบาท
กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 626,000 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา
คากอสรางรวม 665.20 ลานบาท
กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 665,197 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา
วันที่ 20 ตุลาคม 2555
คากอสรางทาวเฮาส 3 ชั้นจํานวน 16 หลังรวม 20.55 ลานบาท
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 20,550 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
คากอสรางทาวเฮาส 3 ชั้นจํานวน 14 หลังรวม 17.98 ลานบาท
ถึงวันที่ 6 เมษายน 2556 กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 17,984 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา
วันที่ 1 พฤศจิกายน
คากอสรางทาวเฮาส 3 ชั้นจํานวน 15 หลังรวม 18.75 ลานบาท
2555 ถึงวันที่ 28
กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 18,750 บาทตอวัน
กุมภาพันธ 2556
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

5.3.3 สัญญาจางบริหารงานกอสราง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสัญญาจางบริหารงานกอสราง ดังนี้
โครงการ
ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

คูสัญญา/ขอบเขตของงาน
สัญญาวาจางบริหารงานกอสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.เค.ซี.เอส. แอนด แอสโซซิเอทส (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางบริหารงานกอสราง
บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.เค.ซี.เอส. แอนด แอสโซซิเอทส (“ผูรับจาง”)

อายุสัญญา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง
วันที่ 1 มีนาคม 2556

คาตอบแทน/เงื่อนไขการจายคาตอบแทน
คาตอบแทนแบบเหมารวมคิดเปนเงินทั้งสิ้น 10,032,855 บาท แบงชําระเปนรายเดือน

วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2557

คาตอบแทนแบบเหมารวมคิดเปนเงินทั้งสิ้น 10,298,750 บาท แบงชําระเปนรายเดือน
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