
      บรษิัท พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)                  
      Proud Real Estate Public Company Limited 

Proud Real Estate Public Company Limited 
900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 ทะเบยีนเลขท่ี 0107545000331 

ที ่ PROUD/FIN/SET-2021/004 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2564 

เรื่อง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขออธบิายสาเหตุการเปลีย่นแปลงของผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

บรษิทัฯ มขีาดทุนส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ในงบการเงนิรวมเท่ากบั 22.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน
เพิม่ขึน้ 31.24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 361 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563 พนับาท รอ้ยละ
ก าไรขาดทนุ
รายได้ - 170,418            (170,418)           -100%
ตน้ทนุ - (138,394)           (138,394)           -100%
ก าไรขัน้ต้น - 32,024                (32,024)               -100%
รายไดอ้ื่น 1,579               12,738             (11,159)            -88%
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (20) (10,068)            (10,048)            -100%
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (25,848)            (24,758)            1,090               4%
กาไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมดาเนินงาน (24,289)               9,936                  (34,225)               -344%
รายไดท้างการเงนิ 70 47 23 49%
ตน้ทนุทางการเงนิ (3,316)              (696)                2,620               376%
กาไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (27,535)               9,287                  (36,822)               -396%
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 4,946               (640)                5,586               873%
กาไร(ขาดทนุ)สาหรบังวด (22,589)               8,647                  (31,236)               -361%

กาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
กาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - - - 

กาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาหรบังวด (22,589)               8,647                  (31,236)               -361%

กาไรต่อหุ้น (บาท)
กาไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน
   กาไร (ขาดทนุ) (0.035)                 0.013                  

จานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั (พนัหุน้) 641,469 641,469

งบกาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม
การเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)

สาหรบังวดสามเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
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แผ่นที ่2 
ที ่ PROUD/FIN/SET-2021/004 
วนัที ่8 พฤศจกิายน 2564 

  
1. รายได้และต้นทุนจากธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มรีายได้และต้นทุนจากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ เน่ืองจากได้ปิดการขายโครงการโฟคัส 
เพลนิจติแล้ว และในปัจจุบนัโครงการใหม่ยงัอยู่ระหว่างก่อสรา้ง ในขณะทีไ่ตรมาส 3 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยจ์ากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด 30 หอ้ง จ านวน 170.42 ลา้นบาท และมตีน้ทุนจ านวน 138.39 ลา้นบาท 

2. รายได้อ่ืน 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่น 1.58 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 11.16 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 88 เมื่อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากมโีอนกลบัประมาณการต้นทุนลดลง 7.29 ล้านบาท รายได้จากค่าสนิไหม
ชดเชยความเสยีหายลดลง 2.25 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นๆ ลดลง 1.55 ลา้นบาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 0.02 ล้านบาท ซึ่งลดลง 10.05 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 100 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มคี่าใชจ้่ายในการขาย (รายการหลกัเป็น
ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดโครงการโฟคสั เพลนิจติ) รวมถึงค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการขาย
โครงการโฟคสั เพลนิจติ เนื่องจากปิดการขายโครงการแลว้ 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 25.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 
เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเท่ากบั 24.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากค่าภาษธีุรกจิเฉพาะเพิม่ขึน้ 2.34 ล้านบาท 
ค่าใชจ้่ายในการศกึษาโครงการใหม่เพิม่ขึน้ 1.19 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานเพิม่ขึน้ 0.70 ลา้นบาท ในขณะทีม่ี
ค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง 2.05 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายอื่น ลดลง 0.95 ลา้นบาท 

5. ต้นทุนทางการเงิน 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิจ านวน 3.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 376 
เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบั 0.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการบนัทกึผลตอบแทนของหุน้บุรมิสทิธิ
ชนิดสะสมเงนิปันผลและไถ่ถอนได ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ (TFSR 9) 
จ านวน 2.94 ลา้นบาท ในขณะทีม่ดีอกเบีย้เงนิกูย้มืลดลง 0.25 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิส าหรบัโครงการโฟคสั เพลนิจติทัง้หมดแลว้ 
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6. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดภ้าษเีงนิได ้4.95 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.59 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 873 เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งมคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้เท่ากบั 0.64 ล้านบาท เนื่องจากการปรบัปรุงขาดทุนสะสม
ทางภาษทีีค่าดว่าจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของบรษิทัย่อยเป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
                          ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                       ( นางสาวบุษบง พนัธุส์วสัดิ ์) 
                        ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 


