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เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2/2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั พราว เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) (เดิ มชื่ อ บริ ษทั โฟคัส ดี เวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรั คชั่น จากัด
(มหาชน)) ขออธิ บายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนิ นงานสาหรับ ไตรมาสที่ 2/2562 ซึ่ งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน ดังตารางด้านล่างนี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุ นายน 2562
(หน่วย: พันบาท)

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้ นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่ อนรายได้(ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเ งินได้
ขาดทุนสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบของภาษีเ งินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )

งบการเงินรวม
2562
260
490
750
1,177
(40)
(37,802)
(1,584)
(2,758)
(40,257)
207
(40,464)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
260
23,652
490
(16,049)
750
7,603
6,588
2,461
(40)
(602)
(37,711)
(12,876)
(1,584)
(829)
(2,758)
(1,796)
(34,755)
(6,039)
207
25
(34,962)
(6,064)

การเปลี่ ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
พันบาท
ร้ อยละ
(23,392)
-99%
(16,539)
-103%
(6,853)
-90%
4,127
168%
(562)
-93%
24,835
193%
755
91%
962
54%
28,716
476%
182
728%
28,898
477%

8,192

8,192

(652)

8,844

1356%

(1,638)
6,554
(33,910)

(1,638)
6,554
(28,408)

(652)
(6,716)

(1,638)
7,206
21,692

-100%
1105%
323%

(0.09)

(0.08)

(0.03)

433,136

433,136

190,080
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แผ่นที่ 2
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วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
ในไตรมาสที่ 2/2562 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย ทาให้ตอ้ งจัดทางบการเงินรวมเพิ่มเติมจากเดิมที่จดั ทา
เพียงงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดบริ ษทั ย่อยยังไม่มีรายการที่ ก่อให้เกิ ดรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างมี
สาระสาคัญ จึงขอวิเคราะห์เพียงงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานสาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเท่ากับ 34.96 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 28.90 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 6.06 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 477 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้างจานวน 0.26 ล้านบาท ลดลง 14.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ
99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีรายได้จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 14.62 ล้านบาท เป็ น
ผลมาจากการที่บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้ตามผลงานที่แล้วเสร็ จตามสัญญาและส่ งมอบงานโครงการงานก่อสร้างแล้ว
เป็ นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ และไม่มีโครงการก่อสร้างเพิ่มเติม
2. ต้ นทุนจากการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างลดลงร้อยละ 105 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งสอดคล้องตามการ
ลดลงของรายได้รับเหมาก่อสร้าง
3. รายได้ และต้ นทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจานวน 9.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากในระหว่างงวดไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ห้องชุด โครงการ โฟคัส เพลินจิต ซึ่งในงวดเดียวกันของปี
ก่อนมีรายได้จากการโอนห้องชุดดังกล่าวจานวน 9.03 ล้านบาท มีตน้ ทุนขายและจัดจาหน่ายจานวน 5.32 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 59 ของรายได้ สาหรับในงวดนี้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพียง 0.04 ล้านบาท ซึ่ งลดลงร้อย
ละ 93 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
4. รายได้ อื่น
บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 6.59 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้น 4.13 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 168 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 2.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้
กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
5. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายบริ หารจานวน 37.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ซึ่งเท่ากับ 12.88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานจานวน 21.65 ล้านบาท
6. ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงิน จานวน 1.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ซึ่ งเท่ ากับ 0.83 ล้านบาท เกิ ดจากดอกเบี้ ยจ่ ายเงิ นกู้ยืมจากกรรมการและเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นเพื่อธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์
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7. ส่ วนแบ่ งขาดทุนจากส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า
บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนในการร่ วมค้า และการร่ วมค้าได้ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย เพื่อดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการขยะ ซึ่ ง
กิ จการดังกล่าวมีผลขาดทุน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าตามสัดส่ วนที่
ลงทุน คิดเป็ นจานวน 2.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งเท่ากับ 1.80 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงินและบัญชี
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