
 

 

       
ท่ี RP-AC 001/2558 

         วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 
เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2557 
  

                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน 

31 ธันำวคม 2557 31 ธันำวคม 2556 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 
ล้ำนบำท 

ร้อย
ละ 

ล้ำนบำท 
ร้อย
ละ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        1,228.66  99.14        1,200.52  99.55 28.14  2.34  

รายไดอ่ื้น            10.71  0.86              5.41  0.45 5.30  98.06  

รวมรำยได้        1,239.37  100.00        1,205.92  100.00 33.45  2.77  

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์          761.97  62.02          764.71  63.70 (2.74) (0.36) 

ก ำไรขั้นต้น          477.40  38.52          441.22  36.59 36.19  8.20  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร          167.04  13.48          149.67  12.41 17.36  11.60  

ค่าใชจ่้ายในการขาย          102.72  8.29          102.84  8.53 (0.11) (0.11) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            64.32  5.19            46.84  3.88 17.48  37.31  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้          310.37  25.04          291.54  24.18 18.82  6.46  

ตน้ทุนทางการเงิน              8.26  0.67            25.49  2.11 (17.23) (67.61) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้          302.11  24.38          266.06  22.06 36.05  13.55  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            57.05  4.60            54.72  4.54 2.33  4.26  

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี          245.06  19.77          211.33  17.52 33.72  15.96  

 
หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบก าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงเป็นร้อยละของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายได้ 
 ส าหรับปี 2557 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 1,239.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 33.45 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.77 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 28.14 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 2.34 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสามารถแบ่งรายไดต้ามโครงการดงัน้ี 
 
           หน่วย : ลา้นบาท 

 
  
 ส าหรับปี 2557 รายไดจ้ากขายการอาคารชุดเท่ากบั 1,115.94 ลา้นบาท ลดลง 59.57 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
5.07 ซ่ึงเป็นผลมาจากสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัมีเง่ือนไขและการพิจารณารายบุคคลมากข้ึนท าให้ลูกคา้ยงัไม่พร้อมท่ี
จะโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2557  แต่รายไดจ้ากการขายทาวโฮมส์เท่ากบั 112.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 87.72 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 350.80 เป็นผลมาจากเป็นโครงการแนวราบบา้นสร้างเสร็จพร้อมขายพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิมากข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน จึงเป็นผลท าใหร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยปี์ 2557 สูงกวา่ปี 2556 
  
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ส าหรับปี 2557 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 761.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.02 
ของรายไดจ้ากกขายอสงัหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยข์องปีก่อนเท่ากบั 764.71 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 63.70 ของรายไดจ้ากกขายอสังหาริมทรัพย ์มีสัดส่วนตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยล์ดลงในอตัราร้อย
ละ 0.36 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
 
 
 
 
 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,228.66                 1,200.52                 28.14 2.34

 อาคารชุดพักอาศัย 1,115.94                 1,175.51                 (59.57) (5.07)

 - เลอริช พระราม3 25.30                      15.59                      9.71 62.31

 - เลอริช รัชดา-สุทธิสาร 27.49                      47.54                      (20.05) (42.17)

 - เลอริช@อารียส์เตชัน่ 16.14                      53.99                      (37.84) (70.10)

 - ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชัน่ 88.39                      1,058.40                 (970.00) (91.65)

 - ริชพาร์ค@เตาปนู 958.62                    -                         958.62 100.00

 ทาวโฮมส์ 112.72                    25.00                      87.72 350.80

 - เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 112.72                    25.00                      87.72 350.80

โครงการ
รำยได้ (ล้ำนบำท)

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ



 

 

 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ส าหรับปี 2557 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 167.04 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเท่ากับ 
17.36 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.60 โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเท่ากบั 0.11 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 0.11 จากปีก่อน ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปี 2557 เท่ากบั 64.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.48 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 37.31 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการน าหลกัทรัพยเ์ขา้ตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบไปดว้ยคา่ด าเนินการและท่ีปรึกษาทางการ
เงิน เพ่ิมข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 13.82 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวน 5.9 ลา้นบาท 
และค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมจ านวน 2.18 ลา้นบาท 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 8.26 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของรายไดร้วม ลดลง 
17.23 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 67.61 เน่ืองจากการจ่ายช าระเงินกูโ้ครงการไดเ้ร็วกวา่
ก าหนด 
  
ก าไรสุทธิ 
 บริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 เท่ากบั 245.06 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.77 ของรายไดร้วม โดยมีก าไร
สุทธิเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 33.72 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.96 ปัจจยัมาจากการควบคุมนโยบาย
ค่าใชจ่้าย การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือลดค่าใชจ่้ายคงท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มรีายละเอยีดดงันี ้
 
สินทรัพย์รวม บริษทัมีสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 657.47 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.51 เน่ืองจาก 
 ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพ่ิมข้ึน 419.88 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.95 เน่ืองจากการพฒันาโครงการ
ใหม่ เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน เพ่ิมข้ึน 42 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 เน่ืองจากมีโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนใหม่อยา่งต่อเน่ือง เงิน
ลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 138.51 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเงินจากการเพ่ิมทุนไปลงทุนในกองทุนเปิด เพื่อบริหารจดัการ
เงินทุนของบริษทัใหเ้กิดผลตอบแทนสูงสุด 
 
หนีสิ้นรวม บริษทัมีหน้ีสินรวม ลดลง 275.58 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 29.41 เน่ืองจากบริษทัมีการช าระเงินกูย้ืมไปเป็น
เงินสุทธิเท่ากบั 115.27 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19.60 มีการช าระเจา้หน้ีค่าก่อสร้างท าให้หน้ีลดลงสุทธิ 88.03 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 84.06  และมีการช าระค่าท่ีดินอีกจ านวน 64 ลา้นบาท 
  
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
          
            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          
                      ( นางณฎัฐกานต ์  เสาวภา ) 
                     ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 


