
 

 

 
 
ท่ี RP-AC 004/2558 

         วนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2558 
เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
 

                            หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
30 กนัยำยน 2558 30 กนัยำยน 2557 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 
ล้ำนบำท 

ร้อย
ละ 

ล้ำนบำท 
ร้อย
ละ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์          107.45  99.12          240.12  99.05 (132.67) (55.25) 

รายไดอ่ื้น              0.95  0.88              2.30  0.95 (1.35) (58.70) 

รวมรำยได้          108.40  100.00          242.42  100.00 (134.02) (55.28) 

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์            70.73  65.83          155.36  64.70 (84.63) (54.47) 

ก ำไรขั้นต้น            37.67  34.75            87.06  35.91 (49.39) (56.73) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร            23.70  21.87            34.67  14.30 (10.96) (31.63) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย            16.20  14.94            22.31  9.20 (6.11) (27.39) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              7.50  6.92            12.35  5.10 (4.85) (39.27) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้            13.97  12.89            52.39  21.61 (38.42) (73.34) 

ตน้ทุนทางการเงิน              0.85  0.78              1.37  0.57 (0.53) (38.30) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้            13.12  12.10            51.02  21.04 (37.90) (74.28) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              2.51  2.32            12.99  5.36 (10.48) (80.67) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี            10.61  9.79            38.03  15.69 (27.42) (72.10) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
 

                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน 

30 กนัยำยน 2558 30 กนัยำยน 2557 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 
ล้ำนบำท 

ร้อย
ละ 

ล้ำนบำท 
ร้อย
ละ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์          330.45  99.01          440.07  98.21 (109.62) (24.91) 

รายไดอ่ื้น              3.31  0.99              8.04  1.79 (4.72) (58.80) 

รวมรำยได้          333.76  100.00          448.11  100.00 (114.34) (25.52) 

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์          221.29  66.30          283.54  63.27 (62.25) (21.95) 

ก ำไรขั้นต้น          112.47  33.70          164.57  36.73 (52.10) (31.66) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร            80.44  24.10            87.13  19.44 (6.69) (7.68) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย            55.59  16.66            55.12  12.30 0.47  0.86  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            24.85  7.45            32.01  7.14 (7.16) (22.37) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้            32.03  9.60            77.44  17.28 (45.41) (58.64) 

ตน้ทุนทางการเงิน              4.82  1.44              5.17  1.15 (0.35) (6.69) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้            27.21  8.15            72.27  16.13 (45.06) (62.35) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้              6.72  2.01            17.40  3.88 (10.68) (61.37) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี            20.49  6.14            54.87  12.25 (34.39) (62.67) 

 
หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบก าไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยแ์สดงเป็นร้อยละของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

 
รายได้ 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 108.40 ลา้นบาท ลดลง 134.02 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 55.28 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปี ก่อนในไตรมาสเดียวกนั มีโครงการท่ีแลว้เสร็จ คือโครงการริชปาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ์  
ซ่ึงมีลูกคา้มารับโอนกรรมสิทธ์ิเป็นจ านวนมาก จึงท าใหมี้ยอดรับรู้รายไดสู้งกวา่ไตรมาส 3 ปี 2558 
 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนปี2558  บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 330.45 ลา้นบาท ลดลง 109.62 ลา้นบาทหรือลดลง
ร้อยละ 24.91 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการรับโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกคา้โครงการ ริชปาร์ค@เตาปูนอินเตอร์เชนจ ์
ท่ีโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและมีการรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 3 ปีก่อน โดยสามารถแบ่งรายไดต้ามโครงการดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
            หน่วย : ลา้นบาท 

 
  
 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน รายไดจ้ากขายอาคารชุดเท่ากบั 272.78 ลา้นบาท ลดลง 70.90 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 20.63 เน่ืองจากมีโครงการขายหมดซ่ึงปิดตวัโครงการ คือโครงการ เลอริช รัชดา-สุทธิสาร, โครงการเลอริช@อารีย์
สเตชัน่ และดว้ยภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในปี 2558 ส่งผลให้ ลูกคา้ชะลอการตดัสินใจซ้ือ จึงเป็นผลให้รายไดจ้ากการขาย
ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
  
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 70.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
65.83 ของรายไดจ้ากกขายอสงัหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพยข์องปีก่อนเท่ากบั 155.36 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.70 ของรายไดจ้ากขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย 

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนปี 2558 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 221.29 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของรายไดจ้ากกขายอสังหาริมทรัพย์  ในขณะท่ีตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยข์องปีก่อนเท่ากบั 
283.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.27 ของรายไดจ้ากขายอสังหาริมทรัพย ์หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.03 เน่ืองจาก ปีก่อนมี
การรับรู้รายไดโ้ครงการ Low Rise คือโครงการ เลอริชรัชดา-สุทธิสาร และโครงการ เลอริช@อารียส์เตชัน่ ท่ีมีตน้ทุนต ่าจึง
เป็นผลให ้มีตน้ทุนเฉล่ียส าหรับงวดเกา้เดือนในปีก่อนต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบในงวดเดียวกนัปี 2558  

 
 
 

 

30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-57

 อาคารชุดพักอาศัย 272.78                    343.68                    (70.90) (20.63)

- เลอริช พระราม3 5.76                        18.80                      (13.04) (69.36)

- เลอริช รัชดา-สุทธิสาร -                         27.49                      (27.49) (100.00)

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

- ริชพาร์ค@บางซ่อนสเตชัน่ 40.90                      79.52                      (38.62) (48.57)

 - ริชพาร์ค@เตาปนูอินเตอร์เชนจ์ 226.12                    201.73                    24.39 100.00

 ทาวโฮมส์ 57.66                      96.39                      (38.73) 100

- เดอะริช บิซ โฮม สุขุมวิท 105 50.37                      96.39                      (46.02) (47.74)

- เดอะริชวิลล ์ ราชพฤกษ์ 7.29                        -                         7.29 100.00

รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 330.44                    440.07                    (109.63) (24.91)

โครงการ
รำยได้ (ล้ำนบำท)

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 23.70 ลา้นบาทซ่ึงลดลงจากปีก่อน
เท่ากบั 10.96 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 31.63 โดยมีค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเท่ากบั 6.11 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 27.39 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ลดลง 4.30 ลา้นบาท ซ่ึงผนัแปรตามรายไดท่ี้
ลดลง  ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากบั 7.50 ลา้นบาท ลดลง 4.85 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 39.27 
จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าท่ีปรึกษาในการเขา้ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ลดลง 1.85 ลา้นบาท 

 
ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนปี 2558 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 80.44 ลา้นบาทซ่ึงลดลง

จากปีก่อนเท่ากบั 6.69 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.68 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ลดลง 3.17 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามรายไดท่ี้ลดลง  และค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน เท่ากบั 7.50 
ลา้นบาท ลดลง 4.85 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 39.27 จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าท่ีปรึกษาลดลง 5.81 ลา้นบาทและการ
ควบคุมงบประมาณค่าใชจ่้ายเป็นไปอยา่งเขม้งวด 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 0.85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของรายได้
รวม ลดลง 0.53 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.30 เน่ืองจากมีโครงการท่ียงัก่อสร้างไม่
แลว้เสร็จดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงถูกน าไปรวมเป็นตน้ทุนก่อสร้าง 
 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ปี 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 4.82 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 
ของรายไดร้วม ลดลง 0.35 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.69 เน่ืองจากปี 2558 มีโครงการ
ท่ียงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จซ่ึงภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงถูกน าไปรวมเป็นตน้ทุนก่อสร้าง และบริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนจากตรา
สารหน้ีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าแหล่งเงินทุนท่ีมาจากสถาบันการเงิน และบริษทัฯ มีการช าระคืนเงินกู้เน่ืองจากการโอน
กรรมสิทธ์ิจากลูกคา้จึงท าใหภ้าระดอกเบ้ียในปี 2558 ต ่ากวา่ในงวดเดียวกนักบัปี 2557 
  
ก าไรสุทธิ 
 บริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากบั 10.61 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.79 ของรายไดร้วม โดย
มีก าไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 27.42 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 72.10 ปัจจยัมาจากรายไดท่ี้ลดลง 
 บริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน เท่ากบั 20.48 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.14 ของรายไดร้วม 
โดยมีก าไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 34.39 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 62.67 ปัจจยัมาจากรายไดท่ี้ลดลง  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          
                        ( กนัตลกัษณ์  จนัทิพยดิ์ษยา ) 
                      ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน  


