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เรื่อง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ใครข่ออธบิายสาเหตุการเปลีย่นแปลงของผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

(หน่วย: บาท)

2564 2563 บาท รอ้ยละ
ก ำไรขำดทนุ
รายได้ - 181,654,644      (181,654,644)     -100%
ตน้ทนุ - (146,288,545)     (146,288,545)     -100%
ก ำไรขัน้ต้น - 35,366,099         (35,366,099)        -100%
รายไดอ้ื่น 3,146,720         16,175,992       (13,029,272)      -81%
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาหน่าย (287,850)           (15,317,804)      (15,029,954)      -98%
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (101,685,542)     (93,020,671)      8,664,871         9%
ขำดทนุจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (98,826,672)        (56,796,384)        (42,030,288)        -74%
รายไดท้างการเงนิ 471,137            373,301            97,836             26%
ตน้ทนุทางการเงนิ (17,154,169)      (4,042,711)        13,111,458       324%
ขำดทนุก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (115,509,704)      (60,465,794)        (55,043,910)        -91%
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 18,272,490       15,648,118       2,624,372         17%
ขำดทนุสำหรบัปี (97,237,214)        (44,817,676)        (52,419,538)        -117%

กำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
กาไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (257,291)           213,443            (470,734)           -221%
ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 51,458             (42,689)            94,147             221%
กำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี (205,833)             170,754              (376,587)             -221%

กำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี (97,443,047)        (44,646,922)        (52,796,125)        -118%

กำไรต่อหุ้น
กาไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน
   ขาดทนุ (0.152)                 (0.070)                 

จานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั (หุน้) 641,469,040 641,468,993

งบกำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม
กำรเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)

สำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564
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บรษิทัฯ มขีาดทุนส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในงบการเงนิรวมเท่ากบั 97.24 ลา้นบาท ซึง่ขาดทุนเพิม่ขึน้ 52.42 
ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 117 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

  
1. รายได้และต้นทุน 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มรีายได้และต้นทุนจากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ เนื่องจากในปัจจุบนัโครงการใหม่ยงัอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้ง ในขณะทีปี่ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์จากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด 32 หอ้ง จ านวน 
181.65 ลา้นบาท และมตีน้ทุนจ านวน 146.29 ลา้นบาท  

2. รายได้อ่ืน 
ในปี 2564 บรษิัทฯ มรีายได้อื่น 3.15 ล้านบาท ลดลง 13.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 81 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนซึ่ง
เท่ากบั 16.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากมโีอนกลบัประมาณการต้นทุนลดลง 7.23 ล้านบาท รายได้จากค่าสนิไหม
ชดเชยความเสยีหายลดลง 2.25 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายทีร่า้น 111 Social Club ลดลง 2.04 ลา้นบาท  
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 0.29 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 15.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 15.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการขาย (รายการหลักเป็น
ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิห์้องชุด) รวมถึงค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายโครงการโฟคสั เพลินจติ 
เนื่องจากปิดการขายโครงการแลว้ 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 101.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน ซึ่งเท่ากบั 93.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 4.28 ล้านบาท 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานเพิม่ขึน้ 2.89 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะเพิม่ขึน้ 2.34 ล้านบาท ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบ
และโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพิม่ขึน้ 1.84 ล้านบาท ค่าเช่าส านักงานขายเพิม่ขึน้ 1.35 ล้านบาท ค่าใชจ้่ายในการศกึษา
โครงการใหม่เพิม่ขึ้น 1.02 ล้านบาท ในขณะที่มคี่าธรรมเนียมธนาคารลดลง 3.75 ล้านบาท และต้นทุนขายร้าน 111 
Social Club ลดลง 1.53 ลา้นบาท 

5. รายได้ทางการเงิน 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดท้างการเงนิจ านวน 0.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อนซึง่เท่ากบั 0.37 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากดอกเบีย้รบัจากเงนิฝากธนาคารซึง่มเีพิม่ขึน้จากปีก่อน 
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6. ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 17.15 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 13.11 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 324 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อนซึ่งเท่ากบั 4.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการปรบัปรุงดอกเบี้ยของหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปันผล
และไถ่ถอนได ้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) จ านวน 15.26 ลา้นบาท ในขณะ
ทีด่อกเบีย้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 2.22 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

7. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดภ้าษีเงนิได ้18.27 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.62 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อนซึ่งเท่ากบั 15.65 ล้านบาท เกิดจากการปรบัปรุงขาดทุนสะสมทางภาษีทีค่าดว่าจะได้ใชป้ระโยชน์ของบรษิทัย่อย 
ท าใหส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
                         ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                       ( นางสาวบุษบง พนัธุส์วสัดิ ์) 
                        ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 


