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ท่ี  PROUD/FIN/SET-2019/003  วนัท่ี  14  สิงหาคม  2562 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสท่ี 2/2562 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน)) ขออธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 2/2562 ซ่ึงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน ดงัตารางดา้นล่างน้ี 

 
 

 .../ ในไตรมาสท่ี 

งบการเงนิรวม

2562 2562 2561 พนับาท ร้อยละ
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 260                  260                  23,652            (23,392)       -99%
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 490                  490                  (16,049)           (16,539)       -103%
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 750                  750                  7,603               (6,853)          -90%

รายไดอ่ื้น 1,177               6,588               2,461               4,127 168%
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (40)                   (40)                   (602)                 (562)             -93%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (37,802)           (37,711)           (12,876)           24,835 193%
ตน้ทุนทางการเงิน (1,584)             (1,584)             (829)                 755 91%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2,758)             (2,758)             (1,796)             962 54%
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงนิได้ (40,257)           (34,755)           (6,039)             28,716         476%

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 207                  207                  25                    182              728%
ขาดทุนส าหรับงวด (40,464)           (34,962)           (6,064)             28,898         477%

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,192 8,192 (652)                 8,844           1356%
   ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,638)             (1,638)             -                        (1,638)          -100%

6,554               6,554               (652)                 7,206           1105%

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (33,910)           (28,408)           (6,716)             21,692         323%

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.09)                (0.08)                (0.03)                

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 433,136 433,136 190,080

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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ในไตรมาสท่ี 2/2562 บริษทัฯ มีการลงทุนเพ่ิมในบริษทัย่อย ท าให้ตอ้งจดัท างบการเงินรวมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีจดัท า

เพียงงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดบริษทัย่อยยงัไม่มีรายการท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอย่างมี
สาระส าคญั จึงขอวเิคราะห์เพียงงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเท่ากบั 34.96 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 28.90 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 6.06 ลา้นบาท  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 477 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 0.26 ลา้นบาท ลดลง 14.36 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 
99 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 14.62 ลา้นบาท เป็น
ผลมาจากการท่ีบริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามผลงานท่ีแลว้เสร็จตามสัญญาและส่งมอบงานโครงการงานก่อสร้างแลว้
เป็นส่วนใหญ่ก่อนหนา้น้ี และไม่มีโครงการก่อสร้างเพ่ิมเติม  

2. ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง  
บริษทัฯ มีตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างลดลงร้อยละ 105 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งตามการ
ลดลงของรายไดรั้บเหมาก่อสร้าง 

3. รายได้และต้นทุนจากธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจ านวน 9.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากในระหวา่งงวดไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด โครงการ โฟคสั เพลินจิต ซ่ึงในงวดเดียวกนัของปี
ก่อนมีรายไดจ้ากการโอนห้องชุดดงักล่าวจ านวน 9.03 ลา้นบาท มีตน้ทุนขายและจดัจ าหน่ายจ านวน 5.32 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 59 ของรายได ้ส าหรับในงวดน้ีมีค่าใชจ่้ายในการขายเพียง 0.04 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อย
ละ 93 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

4. รายได้อ่ืน 
บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 6.59 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 4.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 168 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 2.46 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากดอกเบ้ียรับจากเงินให้
กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายบริหารจ านวน 37.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.83 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซ่ึงเท่ากบั 12.88 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่พนกังานจ านวน 21.65 ลา้นบาท  

6. ต้นทุนทางการเงนิ 
บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 1.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.76 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ซ่ึงเท่ากับ 0.83 ลา้นบาท เกิดจากดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพ่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์

.../ 7. ส่วนแบ่งขาดทุน 



                  

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

9th Fl., Almalink Building, 25 Soi Chidlom, Ploenchit, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand 

Tel : 66 (0) 2650-3063-4, 66 (0) 2650-3105-9 Fax : 66 (0) 2650-3065-6 

 

 
แผน่ท่ี 3 
ท่ี  PROUD/FIN/SET-2019/003 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 
7. ส่วนแบ่งขาดทุนจากส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

บริษทัฯ ร่วมลงทุนในการร่วมคา้ และการร่วมคา้ไดถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย เพ่ือด าเนินธุรกิจบริหารจดัการขยะ ซ่ึง
กิจการดงักล่าวมีผลขาดทุน ดงันั้นบริษทัฯ จึงรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามสัดส่วนท่ี
ลงทุน คิดเป็นจ านวน 2.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.96 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนซ่ึงเท่ากบั 1.80 ลา้นบาท 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                 ( นางวไิลพร ศิริภูริกาญจน์ ) 
               ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัชี 

 
      

 


