
 

 

 
 
ท่ี RP-AC 004/2559 

         วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  2559 
เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
 

                            หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
 

                   หน่วย : ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบก าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยแ์สดงเป็นร้อยละของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

 
รายได้ 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 99.44 ลา้นบาท ลดลง 8.96 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 8.27 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายไดม้าจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 16.16 ลา้นบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 460.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 126.69 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 37.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 116.40 ลา้น
บาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35.22 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสามารถแบ่งรายไดต้ามโครงการดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เปรียบเทียบรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
 

 
 

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน รายไดจ้ากขายการอาคารชุดเท่ากบั 369.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 97.18 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.62 ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการริชพาร์ค@เจา้พระยา ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสร้างเสร็จช่วงปลายปี 2558  

รายไดจ้ากการขายทาวโฮมส์เท่ากบั  76.88  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  19.22  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  33.33  ซ่ึงเป็น
ผลมาจากโครงการเดอะริชวลิล ์ ราชพฤกษ ์ ซ่ึงมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 616.32 
  
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 56.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
61.38 ของรายไดจ้ากกขายอสังหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยข์องปีก่อนเท่ากบั 70.73 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.83 ของรายไดจ้ากกขายอสงัหาริมทรัพย ์ 

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 288.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.50 ของรายไดจ้ากกขายอสังหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยข์องปีก่อนเท่ากบั 221.29 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.30 ของรายไดจ้ากกขายอสงัหาริมทรัพย ์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 36.27 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
เท่ากบั 12.57 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 53.04 โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 12.58 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.65 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากมีโครงการใหม่เพ่ิมข้ึน  ค่าโฆษณาและค่าจดัท า Branding เพ่ิมข้ึน 9.31 
ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายขายอ่ืนๆ 3.27 ลา้นบาท 
           ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ลดลง 0.01 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.13 จากปีก่อน  

30-ก.ย.-59 30-ก.ย.-58

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 446.85                    330.45                    116.40 35.22

 อาคารชุดพักอาศัย 369.97                    272.79                    97.18 35.62

 - เลอริช พระราม3 3.10                        5.76                        (2.66) (46.18)

 - ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชัน่ 43.39                      40.90                      2.49 6.09

 - ริชพาร์ค@เตาปนู 64.59                      226.13                    (161.54) (71.44)

 -ริชพาร์ค@เจา้พระยา 258.89                    -                         258.89 100.00

 ทาวโฮมส์ 76.88                      57.66                      19.22 33.33

 - เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 24.66                      50.37                      (25.71) (51.04)

- เดอะริชวิลล ์ ราชพฤกษ์ 52.22                      7.29                        44.93 616.32

โครงการ
รายได้ (ล้านบาท)

 เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ



 

 

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 115.08 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนเท่ากบั 34.64 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 43.06 โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 35.20 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.32 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากมีโครงการใหม่เพ่ิมข้ึน  ค่าโฆษณาและค่าจดัท า Branding เพ่ิมข้ึน 
27.95 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายขายอ่ืนๆ 7.25 ลา้นบาท  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ลดลง 0.56 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.25 จากปีก่อน 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 4.40 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของรายได้
รวม เพ่ิมข้ึน 3.55 ลา้นบาทจากปีก่อน หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 417.65 
 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 9.81 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 ของ
รายไดร้วม เพ่ิมข้ึน 4.99 ลา้นบาทจากปีก่อน หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 103.53 
  
ก าไรสุทธิ 
 บริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากบั 4.42 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของรายไดร้วม โดยมี
ก าไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 6.19 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 58.34 ปัจจยัมาจากรายไดจ้ากการขาย
อสงัหาริมทรัพยล์ดลงร้อยละ 15.04  

บริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน เท่ากบั 34.81 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.56 ของรายไดร้วม 
โดยมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 14.32 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.89 ปัจจยัมาจากรายไดจ้าก
การขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 35.22 , รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 310.88 
  
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
          
              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          
                        ( กนัตลกัษณ์  จนัทิพยดิ์ษยา ) 
                      ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
   


