ที BROCK : 027/2558
วันที 11 สิ งหาคม 2558
เรื อง ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2558
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงาน
สิ นสุ ด 30 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางเปรี ยบเทียบงบก ําไรขาดทุน สําหรับงวด สิ นสุ ดว ันที 30 มิถุน ายน 2558 และ 2557
(หน ว่ ย:พ นั บาท)
งบการเงิน ทีแสดงเงิน ลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบก ําไรขาดทุน

30 มิถุน ายน
2558
รายได้รวม
26,526.00
รายได้จากการขายอสัง หาริ มทรัพ ย์ 24,487.00
ต้น ทุน ขาย
14,205.00
10,282.00
ก ําไรขันต้น
ค ่าใช จ้ ่ายในการขายและบริ ห าร
9,498.00
ก ําไร(ขาดทุน )ก ่อนภาษีเ งิ น ได้
2,818.00
(ค ่าใช จ้ ่าย)รายได้ภ าษีเ งิ น ได้
584.00
ก ําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับง 2,234.00
อัตราก ําไรขันต้น (%)
41.99
อัตราก ําไรสุ ทธิ ต ่อรายได้รวม(%)
8.42

งบการเงิน เฉพาะกิจ การ

30 มิถุน ายน เพิมขึน 30 มิถุน ายน 30 มิถุน ายน เพิมขึน
2557
(ลดลง)%
2558
2557
(ลดลง)%
40,454.00
(34.43) 26,526.00 40,454.00
(34.43)
38,968.00
(37.16) 24,487.00 38,968.00
(37.16)
20,457.00
(30.56) 14,205.00 20,457.00
(30.56)
18,511.00
(44.45) 10,282.00 18,511.00
(44.45)
9,260.00
2.57 9,498.00
9,260.00
2.57
10,726.00 (73.73) 2,818.00
10,730.00 (73.74)
2,045.00
(71.44)
584.00
2,045.00
(71.44)
8,681.00 (74.27) 2,234.00
8,685.00 (74.28)
47.50
(11.61)
41.99
47.50
(11.61)
21.46 (60.75)
8.42
21.47 (60.77)
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รายได้
สําหรับงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 24.49 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนจํานวน 14.48 ล้านบาท หรื อลดลงจํานวน 37.16% อันเป็ นผลจากด้วยภาวะทาง
เศรษฐกิจลูกค้าชะลอการตัดสิ นใจ
ต้ นทุนขาย
สําหรับงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนขายจํานวน 14.21 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันใน
ปี ก่อน 6.25 ล้านบาท หรื อลดลงจํานวน 30.56% ซึงต้นทุนขายลดลงตามยอดรายได้ลดลงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายขายและบริ หารสําหรับงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558 จํานวน 9.50 ล้านบาท เพิมขึนจาก
งวดเดียวกันในปี ก่อน 0.24 ล้านบาท หรื อเพิมขึนจํานวน 2.57%
กําไรขันต้ น
บริ ษทั มีกาํ ไรขันต้นสําหรับงบการเงินไตรมสา 2 ปี 2558 จํานวน 10.28 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันใน
ปี ก่อน จํานวน 8.23 ล้านบาท หรื อลดลงจํานวน 44.45%
กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
บริ ษทั ฯรั บรู ้ กาํ ไรเบ็ดเสร็ จสําหรั บงบการเงิ นไตรมสา 2 ปี 2558 จํานวน 2.23 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน จํานวน 6.45 ล้านบาท หรื อลดลงจํานวน 74.27% เนืองจากผลด้วยภาวะทางเศรษฐกิจลูกค้าชะลอ
การตัดสิ นใจ

จึงเรี ยนเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ )
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ

Baan Rock Garden Public Company Limited

601 Ramkhamheang 39 Pracha-Uthit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 02-934-7000 Fax. 02-934-7186
www.rockgarden.co.th

