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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอ
ขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้
ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน
ที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [z] - [z])

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (“[z]”)
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ประกอบดวย โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเนนรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชนระบบ
รางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและโครงการประเภทหมูบานจัดสรรบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใตตราสินคา “Richy”
จํานวนหุนที่เสนอขาย : 214,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 29.97 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน : เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ..............................หุนคิดเปน .....%
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
..............................หุนคิดเปน .....%
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย : รับประกันการจัดจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
มูลคาการเสนอขาย : [z] บาท/หุน
ราคาเสนอขายตอประชาชน : [z] บาท/หุน
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: ไมมี
มูลคาที่ตราไว (Par) : 1.00 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value 1.15 1.16 บาท/หุน (ตามมูลคาสวน
ของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีนาคม 2557 (รวมจํานวนหุนที่เสนอขายประชาชน) หารดวยจํานวนหุนทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้)
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[z]……………………………………………………………………………………………………………………………………
[z]……………………………………………………………………………………………………………………………………

สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด Silent Period : จํานวน......................หุน คิดเปนรอยละ.......ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมวดธุรกิจ (Sector) : พัฒนาอสังหาริมทรัพยและกอสราง/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย
เกณฑเขาจดทะเบียน : Profit test
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
วัตถุประสงคของการใชเงิน :
- ใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท
นโยบายการจายเงินปนผล :
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร และการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย :
บริ ษั ท ริ ชี่ เพลซ 2002 จํ า กั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ ที่ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ ขาย แบ ง ประเภทการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยเปน 2 ประเภทหลัก ประกอบดวย
1. โครงการคอนโดมิเนียม เนนบริเวณสถานีขนสงมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายใตชื่อ“เลอริช” และ
“ริชพารค”
2. โครงการประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส/ ทาวนโฮม บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใตตราสินคา “เดอะ ริช” และ “ริชชี่
วิลล”

สวนที่ 1 หนา 2

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนใหญ :
รายชื่อผูถือหุน

ภายหลังเสนอขายหุนตอ
ประชาชน
จํานวน (หุน) สัดสวน

1.กลุมอรรถบูรณวงศ
น.ส.อาภา อรรถบูรณวงศ
บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด /1
น.ส.พิชญา ตันโสด
นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ
นางนงลักษณ วนธรรมพงศ
นายพิชัย อรรถบูรณวงศ
นายวีระพล อรรถบูรณวงศ
นายปติพฒ
ั น พรพรหมพัฒน
น.ส.เอื้องฟา ทองเพิ่ม
รวมกลุมอรรถบูรณวงศ
2.น.ส.สุณี สถตินันท
3.นางวรภา มนตอารักษ
4.นายการุญ จันทรางศุ
5.นางนิอร มุนีพรี ะกุล
6.นางศุภามาศ ปนสําอางค
7.น.ส.ภรภัทร อักษรวาณิชย
8.น.ส.จาริณี ครองยั่งยืน
9.นายอเนน อึ้งอภินันท
10.นางกุลฑมาศ นิชโรจน
11.น.ส.อรวรรณ บานพับทอง
12.นางสมพร มีวีระสม
รวม
เสนอขายประชาชน

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

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

รวม

714,000,000

100.00

คณะกรรมการบริษัท:
รายชื่อ
1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ
2. ดร. อาภา อรรถบูรณวงศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ

3. น.ส.สุณี สถตินันท

รองประธานกรรมการ

4. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน

7. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

8. ดร. การุญ จันทรางศุ

กรรมการ

9. นางนงลักษณ วนธรรมพงศ

กรรมการ

10. พ.ต.อ. สุวทิ ย ตันโสด

กรรมการ

11. นายวีระพล อรรถบูรณวงศ

กรรมการ

5. นายสมชัย เพียรสถาพร
6. รศ. สุทศั น รัตนเกื้อกังวาน

หมายเหตุ /1 บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด ประกอบธุรกิจอาคารสํานักงานให
เชา โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีผูถือหุนประกอบดวย น.ส.นงลักษณ วนธรรม
พงศ รอยละ 20.87 นายพิชัย อรรถบูรณวงศ รอยละ 20.00 น.ส.อาภา อรรถบูรณวงศ
รอยละ 19.10 นายปติพัฒน พรพรหมพัฒน รอยละ 18.37 น.ส.พิชญา ตันโสด รอย
ละ 9.88 น.ส.สาธิณี อรรถบูรณวงศ รอยละ 5.86 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ รอยละ
4.87 ด.ช.ณัฐภัทร อรรถบูรณวงศ รอยละ 0.52 ด.ช.ศุภณัฐ อรรถบูรณวงศ รอยละ
0.52
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สัดสวนรายได :
หนวย : ลานบาท
งบการเงิน (สอบทาน)

งบการเงิน (ตรวจสอบ)
ป 2554
(ปรับปรุงใหม)
มูลคา
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
มูลคา
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

ป 2556

งวด 3 เดิอนแรก ป 2557

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน
(รอยละ)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
 อาคารชุดพักอาศัย
-

-

-

-

-

-

-

-

- เลอริช พระราม3

80.89

50.70

89.38

21.79

15.59

1.29

1.88

2.02

- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

75.59

47.38

34.45

8.40

47.65

3.95

4.67

5.02

- เลอริช@อารียสเตชั่น

-

-

158.48

38.63

54.03

4.48

16.14

17.38

- ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

-

-

125.92

30.69

1,058.25

87.75

41.43

44.59

2.55

1.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.00

2.07

36.52

159.03

99.68

408.23

99.50

1,200.52

99.55

33.94
98.06

รายไดอื่นๆ 1/

0.39

0.24

1.46

0.36

5.38

0.45

5.14

4.98

ดอกเบี้ยรับ

0.12

0.08

0.58

0.14

0.03

0.00

0.00

0.00

รายไดรวม

159.53

100.00

410.27

100.00

1,205.92

100.00

103.21

100.00

- ริชชี่ทาวเวอร เพชรเกษม-สาทร



บานเดี่ยว

- ริชชี่วิลล บางบัวทอง


ทาวโฮมส

- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105
รวมรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
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สรุปปจจัยเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
2. ความเสี่ยงที่บริษัทรับรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เปนคอนโดมิเนียมเปนหลัก
3. ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการขึ้นอยูกับความสําเร็จของโครงการที่กําลังพัฒนาอยู
4. ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการอนาคตไมตรงตามเปาหมายเนื่องจากลูกคาไมโอนตามวันที่มีสัญญากําหนด
5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตนทุน
6. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ และกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัท
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
9. ความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจมีผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงการดําเนินงานธุรกิจของบริษัท
10. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ข. ความเสี่ยงดานการเสนอขายหลักทรัพย
11. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป :
รายละเอียด : หนวย

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวด 3 เดือน
ป 2557

693.03

1,439.96

รวมหนี้สิน : ลานบาท

352.45

1,063.44

1,552.56
1,546.56
943.08
937.08

รวมสวนของผูถอื หุน : ลานบาท

340.58

376.52

609.48

615.19

รวมรายได : ลานบาท

159.54

410.27

1,205.92

103.21

รวมคาใชจาย : ลานบาท

141.04

332.50

914.38

92.11

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : ลานบาท

5.39

66.26

211.43

5.71

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ตอหุน (EPS) : บาท/หุน

0.03

0.23

0.42

0.01

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (D/E) : (เทา)

1.03

2.82

1.54

1.85

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA): รอยละ

1.00

6.21

14.12 15

1.38

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (ROE) : รอยละ

1.73

18.46

42.87

3.73

รวมสินทรัพย : ลานบาท

สวนที่ 1 หนา 5

1,751.85
1,136.66

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทในงวดป 2554 – 2556 และงวด 3 เดือนแรก ป 2557 เทากับ 159.03 ลานบาท 408.23
ลานบาท 1,200.52 ลานบาท และ 98.06 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 99.68 รอยละ 99.50 รอยละ 99.55 และรอยละ 95.02 ของ
รายไดรวม ตามลําดับ
ในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีรายไดรวม เทากับ 159.53 ลานบาท 410.27 ลานบาท 1,205.93
ลานบาทและ 103.21 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวมลดลงจากป 2553 เทากับ 84.44 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 34.61 เนื่องจากบริษัทมีการรับรูรายไดจากการโอนเพียง 2 โครงการไดแก โครงการเลอริช พระราม 3 และ
โครงการเลอริช รัชดา-สุทธิสาร ประกอบกับเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปนี้ เปนสาเหตุที่ทําใหมีการชะลอการ
โอนกรรมสิทธิ์ของลูกคาในชวง ณ เวลาขณะนั้นไปเปนชวงป 2555 นอกจากนี้ ในป 2554 ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใน
เรื่องหลักเกณฑการรับรูรายได ซึ่งเปนอีกสาเหตุที่ทําใหรายไดจากการขายของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ ป 2555 บริษัทมีรายได
รวมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเทากับ 250.74 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 157.17 ทั้งนี้มีเหตุผลหลักมาจากการที่บริษัท
มีการรับรูรายไดของโครงการใหมจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเลอริช@อารียสเตชั่นและโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น
และมีการรับรูรายไดจากโครงการที่มีการโอนตอเนื่องจากปที่ผานมา ไดแก โครงการเลอริช พระราม 3 และโครงการเลอริช รัชดาสุทธิสาร ป 2556 บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 795.66 ลานบาท หรือ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 193.94
เนื่องจากในปนี้มีการรับรูรายไดจากโครงการริชพารค@ บางซอนสเตชั่นเขามาเปนจํานวนมากถึงรอยละ 87.75 ของรายไดรวม จึง
ทําใหรายไดรวมในปนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปที่ผานมาคอนขางมาก สําหรับงวด 3 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีรายไดรวมลดลงจากงวด
เดียวกันในป 2556 เทากับ 175.69 ลานบาท หรือ คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 62.99 ซึ่งเปนผลจากยอดขายที่ลดลงจากการรับรู
รายไดจากโครงการเดิมเพียงไมกี่โครงการและไมมีโครงการใหมที่จะโอนในชวงนี้ ประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่ไมสงบ
ภายในประเทศตั้งแตปลายป 2556 สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนอยางมาก
บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรก ป 2557 เทากับ 5.39 ลานบาท 66.26 ลานบาท 211.43 ลานบาท
และ 5.71 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ เทากับรอยละ รอยละ 3.38 รอยละ 16.15 รอยละ 17.53 และรอยละ
5.53 ของรายไดรวมตามลําดับ ป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2554 เทากับ 60.87 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1,129.60 โดยมีเหตุผลหลักคือ การรับรูรายไดของโครงการใหมจํานวน 2 โครงการคือ โครงการเลอริช@อารียสเตชั่น และ
โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น ซึ่งสรางอัตรากําไรสุทธิในระดับที่เพิ่มขึ้น และการปรับมาตรฐานการบัญชีการรับรูรายไดเมื่อ
โอนกรรมสิทธ ดวย ป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2555 เทากับ 145.17 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 219.09
เปนผลจากการรับรูรายไดจากโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่นซึ่งเปนโครงการที่มีสัดสวนการรับรูรายไดภายในป 2556 คอนขาง
สูง หรือคิดเปนรอยละ 88.27 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งหมด สําหรับงวด 3 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิ
ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2556 เทากับ 49.98 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 89.75 ซึ่งเปนผลจากยอดขายที่ลดลง
เนื่องจากการรับรูรายไดจากโครงการเดิมเพียงไมกี่โครงการ และคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะรับรูรายไดจาก
โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจในไตรมาส 4 / 2557
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ฐานะการเงิน
สินทรัพยของบริษัทสวนใหญคือ สินทรัพยหมุนเวียน โดยเฉพาะรายการตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ที่มีอัตราเกือบ
รอยละ 90 ของสินทรัพยทั้งหมด ตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย 1. ที่ดิน 2. การพัฒนาโครงการ ซึ่งทั้ง 2
รายการนี้ เปนรายการสินทรัพยที่มีมูลคาสูงหรือประมาณรอยละ 95 ของตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย
ในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 693.03 ลาน 1,439.96 ลานบาท 1,552.56 1,546.56
ลานบาท และ 1,751.85 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 107.78 รอยละ 7.82 7.40 และ รอยละ 13.27 ตามลําดับ บริษัท
มีสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดตามการเปดโครงการใหมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในป 2555 เปนชวงที่บริษัทมีการขยายตัวของ
ธุรกิจลงทุนกอสรางโครงการและเปดโครงการใหมจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเลอริช@อารียสเตชั่น และโครงการริช
พารค@บางซอน สําหรับป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2555 เปนผลจากการลงทุนกอสรางเพื่อเปดโครงการใหมคือ
โครงการริชพารค@เตาปูนสเตชั่น โครงการเดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105 โครงการริชพารค@เจาพระยา และโครงการเดอะริชวิลล
ราชพฤกษ บริษัทไมมีสินทรัพยรายการลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด สําหรับงวด 3 เดือน
แรก ป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2556 เปนผลจากการลงทุนกอสรางโครงการริชพารค@เจาพระยาและโครงการ
เดอะริชวิลล ราชพฤกษ
หนี้สินรวมของบริษัทสวนใหญเปน 1) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ทั้งหมุนเวียนและไมหมุนเวียน) และ 2) เงินกูยืมจากบุคคลอื่น
ทั้งนี้ในบางปบริษัทจะมีอัตราสวนของหนี้สินหมุนเวียนตอหนี้สินรวม จะเปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญ แตก็ไมสงผลกระทบการ
บริหารหนี้สินของบริษัทแตอยางใด อยางไรก็ตาม บริษัทจะบริหารหนี้สินใหเปนไปตามสัญญาการกูยืมเงิน เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารกระแสเงินสดของกิจการ
ในป 2554 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 352.45 ลาน 1,063.44 ลานบาท และ 943.09 937.08 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ
การเพิ่มขึ้น รอยละ 201.73 และอัตราลดลงรอยละ 11.32 11.88 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลาป 2554 บริษัทมีเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคลองของกิจการ สําหรับป 2555 บริษัทมีการเปดตัวโครงการใหมจํานวน 2 โครงการคือ โครงการ
เลอริช@อารียสเตชั่น และโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น จึงจําเปนจะตองมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใชการขยายงาน
รวมทั้งเสริมสรางสภาพคลองตอกิจการ
สําหรับป 2556 บริษัทไดทยอยการชําระเงินกูยืมใหแกสถาบันการเงิน และไดคืนเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของไปหมดแลวตั้งแตตน
ป 2556 จึงทําใหหนี้สินของบริษัทลดลง
สําหรับงวด 3 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 1,136.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 เทากับ 199.58 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 21.30 เนื่องจากผลงานคืบหนาในการกอสรางโครงการ ริชพารค@เตาปูน จึงมีการเบิกงวดงาน
กอสรางกับสถาบันการเงิน
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนแรก ป 2557 มีจํานวนเทากับ 340.58 ลานบาท 376.52 ลานบาท
609.48 ลานบาท และ 615.19 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.14 รอยละ 26.38 รอยละ 39.26 และรอยละ 35.12
ของหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนนั้น เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของป
และการเพิ่มทุนของบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 ทีป่ ระชุมสามัญวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัตใิ หบริษัทแปรสภาพจากบริษทั จํากัดเปนบริษัท
มหาชนจํากัด เพื่อเตรียมพรอมในการนําบริษทั เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุน ละ 100 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ลานบาท เปน 714.00
ลานบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนจํานวน 214 ลานหุน
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