
 

 

       
ท่ี RP-AC 002/2558 

         วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2556 
 

                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุน 

31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 
ล้านบาท 

ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์          112.26  98.23            98.06  95.02 14.20  14.48  

รายไดอ่ื้น              2.02  1.77              5.14  4.98 (3.12) (60.70) 

รวมรายได้          114.28  100.00          103.20  100.00 11.08  10.74  

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์            79.19  70.54            67.68  69.02 11.51  17.01  

ก าไรขั้นต้น            35.09  30.71            35.52  34.42 (0.43) (1.21) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร            28.13  24.61            24.42  23.66 3.71  15.19  

ค่าใชจ่้ายในการขาย            20.13  17.61            17.33  16.79 2.80  16.16  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              8.00  7.00              7.09  6.87 0.91  12.83  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้              6.96  6.09            11.10  10.76 (4.14) (37.30) 

ตน้ทุนทางการเงิน              2.54  2.22              3.57  3.46 (1.03) (28.85) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้              4.42  3.87              7.53  7.30 (3.11) (41.30) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              1.79  1.57              1.82  1.76 (0.03) (1.65) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี              2.63  2.30              5.71  5.53 (3.08) (53.94) 

หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบก าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงเป็นร้อยละของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายได้ 
 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 114.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.08 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.74 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยจ์ านวน 14.20 ลา้นบาทหรือ
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 14.48 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสามารถแบ่งรายไดต้ามโครงการดงัน้ี 
            หน่วย : ลา้นบาท 

 
  
 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 รายไดจ้ากขายการอาคารชุดเท่ากบั 100.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 36.33 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.69 ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการริชพาร์ค@เตาปูน สร้างเสร็จโอนกรรมสิทธ์ิและสามารถรับรู้ไดใ้นปี 2557  
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 79.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.54 ของรายไดจ้ากกขายอสงัหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องปีก่อนเท่ากบั 67.68 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.02 ของรายไดจ้ากกขายอสงัหาริมทรัพย ์อตัราตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยข์องไตรมาส 1 ปี 2558 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2557 ในอตัราส่วนร้อยละ 1.52 สาเหตุมาจากตน้ทุนแนวราบโครงการเดอะริชบิซโฮม มีตน้ทุนถัว่
เฉล่ีย ท่ี 80.04 % และโครงการริชพาร์ค@เตาปูนตน้ทุนถัว่เฉล่ียอยูท่ี่ 67 %  จึงท าใหต้น้ทุนถัว่เฉล่ียในปี 57 เพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้ง
ตน้ทุนวสัดุก่อสร้าง และค่าแรงงานช่างฝีมือปรับตวัสูงข้ึนดว้ย  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 28.13 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
เท่ากบั 3.71 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 15.19 โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2.80 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 16.16 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากท่ีบริษทัเปิดโครงการใหม่เพ่ิมข้ึน จึงมีคา่ใชจ่้ายต่างๆเกิดข้ึน  ค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายค่าบริหารการขายจ านวน 1.08 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนไม่มี ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมข้ึน 0.49 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายส่วนกลางโครงการต่างๆ เพ่ิมข้ึน 1.31 ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 8.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.91 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 
12.83 จากปีก่อน เป็นผลมาจากคา่ใชจ่้ายในส่วนของเงินเดือนและผลตอบแทนพนกังานเพ่ิมข้ึน 0.48 ลา้นบาท  

31-ม.ีค.-58 31-ม.ีค.-57

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 112.26                    98.06                      14.20 14.48

 อาคารชุดพักอาศัย 100.45                    64.12                      36.33 56.66

 - เลอริช พระราม3 -                         1.88                        (1.88) (100.00)

 - เลอริช รัชดา-สุทธิสาร -                         4.67                        (4.67) (100.00)

 - เลอริช@อารียส์เตชัน่ -                         16.14                      (16.14) (100.00)

 - ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชัน่ 5.73                        41.43                      (35.70) (86.17)

 - ริชพาร์ค@เตาปนู 94.72                      -                         94.72 100.00

 ทาวโฮมส์ 11.81                      33.94                      (22.13) (65.20)

 - เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 11.81                      33.94                      (22.13) (65.20)

โครงการ
รายได้ (ล้านบาท)

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ



 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 2.54 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 ของรายได้
รวม ลดลง 1.03 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.85 
 
ก าไรสุทธิ 
 บริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 2.63 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.30 ของรายไดร้วม โดย
มีก าไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 3.08 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 53.94 ปัจจยัหลกัมาจาก ค่าใชจ่้ายใน
การขายและด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากการท่ีเปิดตวัโครงการใหม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยท่ียงัไม่มีการรับรู้รายได้
ค่าใชจ่้ายบริหารงานส่วนกลางของโครงการต่างๆและการเพ่ิมข้ึนในส่วนของค่าจา้งและผลตอบแทนพนกังาน 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
          
            ขอแสดงความนบัถือ 
 
             
                      (  กนัตลกัษณ์  จนัทิพยดิ์ษยา ) 
                     ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
   
 




