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11.

รายการระหวางกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับผูถือหุน
และ/หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/
หรือผูบริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ

2. นางสาวสุณี สถตินันท

3. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ

4. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน
5. รศ.สุทศั น

รัตนเกือ้ กังวาน

6. นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ

7. นางศุภามาศ ปนสําอางค
8. นางวรภา มนตอารักษ
9. นางกุลฑมาศ

นิชโรจน

10. นางสาวอรวรรณ บานพับทอง
11. นางนิอร มุนีพีระกุล
12. นางสมพร มีวีระสม
13. นางสาวภรภัทร อักษรวาณิชย

ลักษณะความสัมพันธ
 เปนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุน รอยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
 เปนกรรมการของบริษทั
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุน รอยละ 9.03 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนกรรมการของบริษทั
 เปนผูถือหุนของบริษทั ฯโดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 4.45 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 เปนกรรมการอิสระของบริษัท
 เปนกรรมการอิสระของบริษัท
 เปนกรรมการของบริษทั
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุน รอยละ 0.21 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 1.29 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 3.11 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 0.91 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุน รอยละ 0.78 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 1.73 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 0.52 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 1.29 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
14. นางสาวจาริณี ครองยั่งยืน
15. นายพิชัย อรรถบูรณวงศ
16. นายวีระพล อรรถบูรณวงศ
17. นายกอลฟ อรรถบูรณวงศ
18. นางนีกุล มุนีพีระกุล
19. นายวินัย มุนีพีระกุล
20. นางสาวสาธินี อรรถบูรณวงศ
21. นางสาวอรนิดา จุลเสน
22. นางสาวพิมพวัลลีย เพียรสถาพร
23. นางศรัณยธร ศรีสนุ ทร
24. นางณัฎฐกานต เสาวภา
25. นายฐณกราน ศุภชวลิต
26. ดร.ธัญนนท รัตนเกื้อกังวาน
27. บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
ประกอบธุรกิจ ใหเชาพื้นที่

28.บริษัท เค ซี เอส แอนด
แอสโซซิเอทส จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 1.16 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 0.10 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนผูถือหุนของบริษทั โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถือหุน รอยละ 0.10 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
 เปนเครือญาติของผูถอื หุน
 เปนเครือญาติของผูถอื หุน
 เปนเครือญาติของผูถอื หุน
 เครือญาติผูถือหุน
 เปนเครือญาติของผูถอื หุน
 เครือญาติของกรรมการตรวจสอบ
 เปนผูบริหารของบริษัท
 เปนผูบริหารของบริษัท
 เปนบุตรของนายสงกรานต ศุภวชลิติ ผูบ ริหารของบริษทั
 เครือญาติกรรมการ
 ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ เปนกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
และถือหุนรอยละ 19.10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ เปนกรรมการของ บริษทั อรรถบูรณสนิ ทรัพย จํากัด
และถือหุนรอยละ 20.89 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 นายปติพัฒน พรพรหมพัฒน เปนกรรมการ ของ บริษทั อรรถบูรณสนิ ทรัพย จํากัด
และถือหุนรอยละ 18.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ เปนผูถ ือหุนของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุน รอยละ 4.92 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 นายพิชัย อรรถบูรณวงศ เปนผูถอื หุนของบริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุน รอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 นางสาวสาธินี อรรถบูรณวงศ เปนผูถือหุนของ บริษทั อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุน รอยละ 5.86 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 นางสาวพิชญา ตันโสด เปนผูถือหุน ของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุน รอยละ 9.88 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 ดร.การุญ จันทรางศุ เปนกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามของบริษัท
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11.2 ลักษณะรายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้
ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

1.

ดร.อาภา
อรรถบูรณวงศ

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

7.19
(7.19)
0.12

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/007จํานวน 10.59
ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน การกูยืม
ดังกลาวเปนการกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไม
มีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

การค้ําประกัน
ค้ํ า ป ร ะ กั น เ งิ น กู จ า ก
ส ถา บั น กา รเงิ นให แก
บริ ษั ท โดย ดร.อาภา
ไมไดมีผลตอบแทน

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

3.32

-

บริษัทกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัท โดยมีเงื่อนไข
ใหกรรมการบริษัท คือ ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ เปนผูค้ําประกันเงินกูเต็มวงเงินกูซ ึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของ
เจาหนี้สถาบันการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นว า รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปน ไปเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
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ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

2.

นางสาวสุณี
สถตินันท

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

10.23
(10.23)
0.17

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงิน จาก นางสาวสุณี สถตินันนท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/008-L55/010
จํานวน 10.23 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนราย
เดือน การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูด ังกลาวครบทั้งจํานวนแลว บริษัทไม
มีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงือ่ นไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

0.15

0.19

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุณี สถตินันท ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุดโครงการ
ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55 /128 หอง 15/24 มูลคา 2,127,000
บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

3.

นายสมศักดิ์
อรรถบูรณวงศ

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

0.77
(0.77)
0.01

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/005 จํานวน
0.77 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน การ
กูยืมดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไม
มีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปน ธรรมและไมกอใหเกิดการถา ยเทผลประโยชนต ามมาตรการหรือ
ขั้น ตอนการทํ ารายการระหวางกั นของ ซึ่งมี การกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ ณ
ปจจุ บั น บริ ษั ทได กํา หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย งทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวา งกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอ กําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

4.

พลโทหญิงสําอางค
ทองปาน

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

1.00
(1.00)
0.02

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกู ยืมเงิ นจาก พลโทหญิงสําอางค ทองปาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เลขที่สัญญา L52/003
จํานวน 1.00 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป และกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนราย
เดือน การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดงั กลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไม
มีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิด การถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

5.

รศ.สุทศั น
รัตนเกื้อกังวาน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.19

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.22

รศ.สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริชพารค @เตาปูนอิ นเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 56/029 หอง 16/19 มูลค า
2,806,050 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 95

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

6.

นางสาวนงลักษณ
วนธรรมพงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

0.16

2.96

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.21

นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหอง
ชุดโครงการริชพารค @เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/130 หอง 15/17 มูลคา
2,245,000 บาท

-

นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ ไดจายชําระเงินซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอน สเตชั่น สัญญาจะ
ซื้อจะขาย
1) เลขที่ RK54/108 หอง 12/06 มูลคา 1,571,000 บาท
2) เลขที่ RK54/108 หอง 12/07 มูลคา 1,571,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับขายใหกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบันบริษัทได
กําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

7.

นางศุภามาศ
ปนสําอางค

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

0.69

1.53

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.80

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางศุภามาศ ปนสําอางค ได 1) ทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการ ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ
1.1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/122 หอง 1/07 มูลคา 3,215,000 บาท
1.2 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/123 หอง 1/14 มูลคา 3,661,600 บาท
1.3 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/126 หอง 14/24 มูลคา 2,118,300 บาท และ
นางศุภามาศ ปนสําอางค ไดจายชําระเงินคาหองชุดโครงการเลอริช สุทธิสาร สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่
LR2 55/009 หอง 5/3 มูลคา 2,360,000 บาท ในป 2555 และจายชําระเงินคาหองชุดโครงการริชพารค@
บางซอน สเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/105 หอง 15/06 มูลคา 1,563,000 บาท ณ งวดเกาเดือน
2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัทซึ่งมีราคา และเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป เชนเดียวกับการขายใหกับลูกคาทั่วไป ซึ่งธุรกิจและมิได
มีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนด
นโยบายในการปองกันความขัด แยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.54
(0.54)

-

บริษัทกูยืมเงินจาก นางวรภา มนตอารักษ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/006โดยบริษัท
ชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยการใหกูยืมดังกลาวเปนการ
ใหกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกู
ดั ง กล า วครบแล ว ทั้ ง จํ า นวน บริ ษั ท ไม มี น โยบายที่ จ ะกู ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต

0.01

-

-

0.04

ป 2556
8.

นางวรภา
มนตอารักษ

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางวรภา มนตอารักษ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริชพารค@ เจาพระยา สัญญาจะซือ้ จะขาย เลขที่ RK 3 57/015 หอง 21/10 มูลคา 2,511,053 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 98

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

9.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

นางกุลฑมาศ
นิชโรจน

ลักษณะรายการ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

0.17

0.23

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางกุลฑมาศ นิชโรจน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554 เพื่อซื้อหองชุด
1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/106 หอง 15/07 มูลคา 1,500,000
บาท ซึ่งไดโอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดใหกับบุคคลอื่นไปแลว
2) โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/092 หอง 17/19 มูลคา
2,658,300 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 99

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

10.

นางสาวอรวรรณ
บานพับทอง

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

1.59
(1.59)
0.03

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก นางสาวอรวรรณ บานพับทอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 เลขที่สัญญา L55/001 โดย
บริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป และกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยการใหกูยืมดังกลาว
เปนการใหกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้
เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน
บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกใน
อนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิด การถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 100

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

11.

นางนิอร มุนีพีระกุล เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.41

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.49

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางนิอร มุนีพีระกุล ได ทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุดโครงการ
ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ ดังนี้
1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/095 หอง 1/10 มูลคา 1,541,200 บาท
2 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/094 หอง 1/11 มูลคา 1,541,200 บาท
3 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/131 หอง 15/23 มูลคา 2,127,000 บาท
และวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดโครงการริชพารค@ เจาพระยา สัญญาจะ
ซื้อจะขาย เลขที่ เลขที่ RK3 57/012 หอง 18/06 มูลคา 2,421,926 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 101

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

12.

นางสมพร มีวีระสม เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.17

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.04

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสมพร มีวีระสม ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554 เพื่อซื้อหองชุดโครงการริช
พารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/ 103 หอง 15/05 มูลคา 1,563,000 บาท บาท ซึ่ง
ไดโอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดใหกบั บุคคลอื่นไปแลว
และวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดโครงการริชพารค@ เจาพระยา สัญญาจะ
ซื้อจะขาย เลขที่ เลขที่ RK3 57/013 หอง 18/10 มูลคา 2,459,737 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไปตลอดจนมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 102

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

13.

นางสาวภรภัทร
อักษรวาณิชย

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

0.17

1.42

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.26

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวภรภัทร อักษรวาณิชย ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริ ชพาร ค @เตาปูน อิน เตอรเชนจ สัญญาจะซื้อ จะขาย เลขที่ RK2 55/ 124 หอง 14/19 มูลคา
2,675,500 บาท และวันที่ 2 กุมภาพัน ธ 2557 ไดทําสั ญญาจะซื้อจะขายหองชุด โครงการริชพารค @
เจาพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ เลขที่ RK3 57/010 หอง 18/02 มูลคา 2,432,442 บาท

นางสาวภรภัทร อักษรวาณิชย ไดจายชําระเงินซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะ
ซื้อจะขาย เลขที่ RK 54/ 205 หอง 15/08 มูลคา 1,563,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึง่ เปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 103

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

14.

นางสาวจาริณี
ครองยั่งยืน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.15

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.19

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจาริณี ครองยั่งยืน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริ ชพาร ค @เตาปูน อิน เตอรเชนจ สัญญาจะซื้อ จะขาย เลขที่ RK2 55/ 082 หอง 15/22 มูลคา
2,127,000 บาท และไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554 โครงการริชพารค@บาง
ซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 54/ 107 หอง 15/15 มูลคา 1,619,000 บาท ซึ่งตอมาไดขายตอ
และโอนกรรมสิทธิ์ใหกับบุคคลอื่นไปแลว
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 104

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

15.

นายพิชัย
อรรถบูรณวงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.30

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิชัย อรรถบูรณวงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น ดังนี้
1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/ 302 หอง 15/13 มูลคา 1,626,000 บาท ซึ่งไดโอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะ
ขายหองชุดใหกับบุคคลอื่นไปแลว
2 สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK54/ 302 หอง 15/14 มูลคา 1,626,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึง่ เปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 105

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

16.

นายวีระพล
อรรถบูรณวงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.32

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.46

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีระพล อรรถบูรณวงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ ดังนี้
1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/047 หอง 14/16 มูลคา 2,336,000 บาท
2 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/048 หอง 14/17 มูลคา 2,336,000 บาท
และวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดโครงการริชพารค@ เจาพระยา สัญญาจะ
ซื้อจะขาย เลขที่ เลขที่ RK3 57/004 หอง 16/02 มูลคา 2,258,020 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวาง โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
หรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 106

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

17.

นายกอลฟ
อรรถบูรณวงศ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

1.59

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นายกอลฟ อรรถบูรณวงศ ไดจายชําระเงินซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอน สเตชั่น สัญญาจะซื้อ
จะขาย เลขที่ RK54/309 หอง 15/30 มูลคา 1,612,000 บาท ณ 1 สิงหาคม 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบันบริษัท
ได กํ าหนดนโยบายในการป อ งกัน ความขั ด แยง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

18.

นางนีกุล
มุนีพีระกุล

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

1.71

-

นางนีกุล มุนีพีระกุล ไดจายชําระเงินคาหองชุดโครงการ@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK
55/086 หอง 20/03 มูลคา 1,774,700 บาท ณ งวดเกาเดือน 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบันบริษัท
ได กํ าหนดนโยบายในการป อ งกัน ความขั ด แยง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 107

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

19.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

นายวินัย
มุนีพีระกุล

ลักษณะรายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1.77

-

นายวินัย มุนีพีระกุล ไดจายชําระเงินคาหองชุดโครงการ@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK
55/087 หอง 20/04 มูลคา 1,815,000 บาท ณ งวดเกาเดือน 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบันบริษัท
ได กํ าหนดนโยบายในการป อ งกัน ความขั ด แยง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 108

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

20.

นางสาวสาธิณี
อรรถบูรณวงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.15

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
0.19

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสาธิณี อรรถบูรณวงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุด
1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/309 หอง 15/30 มูลคา 1,612,000
บาท
2) ไดทําการโอนหองโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/208
หอง 16/22 มูลคา 2,127,000 บาทใหแกนายกอลฟ อรรถบูรณวงศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 109

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1.59

-

นางสาวสาธิณี อรรถบูรณวงศ ไดจายชําระเงินคาหองชุดโครงการ@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย
เลขที่ RK 54/308 หอง 15/29 มูลคา 1,612,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนด
นโยบายในการปองกันความขัด แยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 110

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

2.00
(2.00)

-

บริษัทกูยืมเงินจาก นางสาวอรนิดา จุลเสน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เลขที่สัญญา L54/023โดยบริษัท
ชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยการกูยืมดังกลาวเปนการ
กูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกู
ดั ง กล า วครบแล ว ทั้ ง จํ า นวน บริ ษั ท ไม มี น โยบายที่ จ ะกู ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต

0.03

-

ป 2556
21.

นางสาวอรนิดา
จุลเสน

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

รายไดจาก
การขายอสังหาริมทรัพย

22.

นางสาวพิมพวัลลีย
เพียรสถาพร

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

13.24

-

นางสาวอรนิดา จุลเสน ไดจายชําระเงินคาหองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะ
ขายเลขที่ RK 55/077 หอง 1/3 มูลคา 13,373,000 บาท

0.59

0.89

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบันบริษัท
ได กํ าหนดนโยบายในการป อ งกัน ความขั ด แยง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางสาวพิมพวัลลีย เพียรสถาพร ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2556 เพื่อซื้อหอง
ชุดโครงการ@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK56/020 หอง 25/08 มูลคา 2,748,500
บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.20
(0.20)

-

บริษัทกูยืมเงินจาก นางศรัณยธร ศรีสุนทร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 เลขที่สัญญา L53/006โดยบริษัท
ชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยการกูยืมดังกลาวเปนการ
กูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกู
ดั ง กล า วครบแล ว ทั้ ง จํ า นวน บริ ษั ท ไม มี น โยบายที่ จ ะกู ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต

0.003

-

ป 2556
23.

นางศรัณยธร
ศรีสุนทร

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

24.

นางณัฎฐกานต
เสาวภา

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.13

0.18

นางศรัณยธ ร ศรี สุนทร ไดทําสั ญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เพื่อ ซื้อหองชุ ด
โครงการริชพารค@ เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK2 55/168 หอง 14/23 มูลคา
2,008,300 บาท

1.68

-

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการทํารายการกับลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางณัฎฐกานต เสาวภา ไดจายชําระเงินเพื่อซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น จะซื้อจะขาย
เลขที่ RK54/322 หอง 10/26 มูลคา 1,756,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาที่เปนราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับ
ลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

25.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

นายฐณกราน
ศุภชวลิต

ลักษณะรายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

3.22

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นายฐณกราน ศุภชวลิต ไดจายชําระเงินเพื่อซื้อหองชุดโครงการ ดังนี้
1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/170 หอง 22/01 มูลคา 1,558,000
บาท
2) โครงการริชพารค@ บางซอน สเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/170 หอง 22/02 มูลคา 1,498,000
บาท

26.

ดร.ธัญนนท
รัตนเกื้อกังวาน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

-

0.04

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาที่เปนราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับ
ลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดร.ธัญนนท รัตนเกื้อกังวานไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 เพื่อซื้อหองชุด
โครงการริชพารค@ เจาพระยา สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 3 57/005 หอง 16/03 มูลคา 2,398,021 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการขายหองชุดซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคาที่เปนราคาและเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปเชนเดียวกับการขายใหกับ
ลูกคาทั่วไป ณ ปจจุบัน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

27.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

บริษัท อรรถบูรณ
สินทรัพย จํากัด

ลักษณะรายการ

คาเชาสํานักงาน

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

1.06

0.31

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเชาพื้นที่สํานักงานของอาคารอรรถบูรณ จํานวน 2 หอง บริเวณชั้น 5 ไดแก
1) หองเลขที่ 502 เนื้อที่ 204 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 ครบ
กําหนดการเชาในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2558 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 28,560 บาท โดยชําระ
ลวงหนาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดังกลาวเปนราคาที่สามารถเทียบเคียงไดกับผูใหเชารายอื่นที่มี
ราคาคาเชาอยูที่ 28,560 บาทตอเดือน
2) บริเวณหองเลขที่ 503 และ 504 ตั้งอยูที่ชั้น 5 เนื้อที่ 158.74 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแต
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 ครบกําหนดการเชาในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 กําหนดชําระคาเชาเปนราย
เดือน ๆ ละ 21,429.90 บาท โดยชําระลวงหนาภายในวันที่ 5 ของทุก เดือน ราคาดังกลาวเปน ราคาที่
สามารถเทียบเคียงไดกับผูใหเชารายอื่นที่มีราคาคาเชาอยูที่ 21,429.90 บาทตอเดือน
บริษัทไดทําการยายสํานักงานจากชั้น 5 ไปชั้น 7 ของอาคารอรรถบูรณ โดยไดมีการจัดทําสัญญาเชาพื้นที่
หองเลขที่ 701 เนื้อที่ 541.67 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มีนาคม 2557 กําหนด
ชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 75,833.80 บาท (140 บาท/ ตารางเมตร/เดือน) โดยชําระลวงหนาภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดังกลาวเปนราคาที่สามารถเทียบเคียงไดกับผูใหเชารายอื่นที่มีราคาคาเชาอยูที่
160 บาท/ ตารางเมตร / เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว มีสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเงื่อนไขการทําสัญญาและราคามีความสมเหตุสมผล ณ ปจจุบัน
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 116

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2556

บริษัท อรรถบูรณ
สินทรัพย จํากัด

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

3.40
3.40
0.01

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

งวด 3 เดือน
2557
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกู ยืม เงิน จาก บริ ษัท อรรถบูรณสิน ทรัพย จํา กัด ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทชําระอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยการกูยืมดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบ
แลวทั้งจํานวน
บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกใน
อนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชําระ
เงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ลําดับ

28.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

บริษัท เค ซี เอส
แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด

ลักษณะรายการ

คาบริหารโครงการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2556

งวด 3 เดือน
2557

4.44

1.72

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไดวาจาง เค ซี เอส แอนด แอสโซซิเอทส ใหเปนผูควบคุมงานและบริหารโครงการ ดังนี้
1) สัญญาจางผูบริหารและควบคุมการกอสรางโครงการเลอริช@อารียสเตชั่น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2554
มูลคาสัญญา 1.79 ลานบาท สัญญาสิ้นสุดมีนาคม 2555
2) สัญญาจางผูบริหารและควบคุมการกอสรางโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2554 มูลคาสัญญา 10.03 ลานบาท สัญญาสิ้นสุดมีนาคม 2556
3) สัญญาจางผูบริหารและควบคุมการกอสรางโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ ณ วันที่ 1 มีนาคม
2556 มูลคาสัญญา 10.30 ลานบาท สัญญาสิ้นสุดพฤศจิกายน 2557
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและเปนไปตามอัตราตลาดแลว
ณ ปจจุบัน บริษัท ไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัด แยงทางผลประโยชน ต ลอดจนมีการจัด ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิ จารณารายการระหวางกั น โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอ กําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงความจําเปนของการเขาทํา
รายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหวางกัน พรอมทั้งเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกันของ
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหวางกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ
มาตรการขั้นตอนการทํารายการระหวางกันใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในเรื่องที่เกี่ยวของสําหรับกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและ
ความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติใน
อุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และหากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี
โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัท
11.5 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกัน ในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกัน ซึ่ง สามารถ
จําแนกตามประเภทรายการไดดังนี้
1. รายการค้ําประกันเงินกูยืมสถาบันทางการเงิน
บริษัทคาดวาภายหลังจากบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อ
ดําเนินการปลดภาระค้ําประกันของกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท อยางไรก็ดีการอนุมัติหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของสถาบันการเงินดังกลาว
2. รายการขายหองชุดกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
แนวโนมรายการขายหองชุดระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งนี้หากรายการลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคต
บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายที่ไดกําหนดไวใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
3. รายการเชาสํานักงานของบริษทั กับบริษัทที่เกี่ยวของ
แนวโนมรายการเชาสํานักงานกับบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้หากรายการลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีกในอนาคตบริษัทจะปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ไดกําหนดไว
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ทั้งนี้หากมีก ารทํารายการระหวางกัน ดัง กลาวขางตนเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหชัดเจน เปน ธรรม และไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ
คํา สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น และตลาดหลัก ทรัพ ย แ ห ง ประเทศไทย รวมถึง การปฏิบั ติ ต าม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ทั้งนี้ในการอนุมัติ
การทํ า รายการระหว า งกั น บุ ค คลที่ มี ส ว นไดส ว นเสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย ง จะต อ งไม มี ส ว นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาว โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ตามแตกรณี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการ
นอกจากนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยบริษัทจะเปดเผยลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการระหวาง
กันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
(แบบ 56-2) ของบริษัท
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