บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited
ที่ PROUD/FIN/SET-2021/004

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) ใคร่ขออธิบายสาเหตุการเปลีย่ นแปลงของผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังตารางด้านล่างนี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
การเปลี่ยนแปลง
งบการเงิ นรวม
เพิ่ มขึ้น/(ลดลง)
ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563
พันบาท
ร้อยละ
กาไรขาดทุน
รายได้
ต้นทุน
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จา่ ยภาษี เงิ นได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

1,579
(20)
(25,848)
(24,289)
70
(3,316)
(27,535)
4,946
(22,589)

170,418
(138,394)
32,024
12,738
(10,068)
(24,758)
9,936
47
(696)
9,287
(640)
8,647

(170,418)
(138,394)
(32,024)
(11,159)
(10,048)
1,090
(34,225)
23
2,620
(36,822)
5,586
(31,236)

-

(31,236)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(22,589)

8,647

กาไรต่อหุ้น (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน)

(0.035)

0.013

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (พันหุน้ )

641,469

641,469

-100%
-100%
-100%
-88%
-100%
4%
-344%
49%
376%
-396%
873%
-361%

-361%

บริษทั ฯ มีขาดทุนสาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 22.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน
เพิม่ ขึน้ 31.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 361 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited
แผ่นที่ 2
ที่ PROUD/FIN/SET-2021/004
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
1. รายได้และต้นทุนจากธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ ไม่มรี ายได้และต้นทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากได้ปิดการขายโครงการโฟคัส
เพลินจิตแล้ว และในปั จจุบนั โครงการใหม่ยงั อยู่ระหว่างก่อสร้าง ในขณะทีไ่ ตรมาส 3 ปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จากการโอนกรรมสิทธิห้์ องชุด 30 ห้อง จานวน 170.42 ล้านบาท และมีตน้ ทุนจานวน 138.39 ล้านบาท
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื 1.58 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 11.16 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากมีโอนกลับประมาณการต้นทุนลดลง 7.29 ล้านบาท รายได้จากค่าสินไหม
ชดเชยความเสียหายลดลง 2.25 ล้านบาท และรายได้อ่นื ๆ ลดลง 1.55 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย 0.02 ล้านบาท ซึ่งลดลง 10.05 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มคี ่าใช้จ่ายในการขาย (รายการหลักเป็ น
ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดโครงการโฟคัส เพลินจิต) รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
โครงการโฟคัส เพลินจิต เนื่องจากปิ ดการขายโครงการแล้ว
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 25.85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเท่ากับ 24.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเพิม่ ขึน้ 2.34 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการใหม่เพิม่ ขึน้ 1.19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ 0.70 ล้านบาท ในขณะทีม่ ี
ค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง 2.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง 0.95 ล้านบาท
5. ต้นทุนทางการเงิ น
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 3.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 376
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 0.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกผลตอบแทนของหุน้ บุรมิ สิทธิ
ชนิดสะสมเงินปั นผลและไถ่ถอนได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFSR 9)
จานวน 2.94 ล้านบาท ในขณะทีม่ ดี อกเบีย้ เงินกูย้ มื ลดลง 0.25 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินสาหรับโครงการโฟคัส เพลินจิตทัง้ หมดแล้ว
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6. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทั ฯ มีรายได้ภาษีเงินได้ 4.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.59 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 873 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 0.64 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงขาดทุนสะสม
ทางภาษีทค่ี าดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ของบริษทั ย่อยเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวบุษบง พันธุส์ วัสดิ ์ )
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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