
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

ณ วนัที7 30 ณ วนัที7 30 ณ วนัที7 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5 18,167              17,919              7,311                

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื7น 4, 6 12,780              18,214              39,412              

มูลค่างานที7เสร็จยงัไม่ได้เรียกเก็บ 18 -                     -                     2,007                

เงนิให้ก ู้ยมืระยะสั:นแก่กิจการที7เกี7ยวข้องกัน 4 28,731              41,471              17,631              

งานระหวา่งทาํ -                     -                     1,497                

ต้นทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 7 1,494,566        161,977           173,323           

สินทรัพยถ์ือไวเ้พื7อขาย 10 24,172              24,172              -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื7น 9,171                3,457                5,461                

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,587,587        267,210           246,642           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิติดภาระหลักประกัน 8 192                    192                    7,427                

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                     499                    -                     

เงนิลงทนุในการร่วมค้า 10 -                     -                     28,784              

เงนิให้ก ู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที7เกี7ยวข้องกัน 4 -                     650,000           -                     

อาคารและอุปกรณ์ 11 1,135                1,135                6,185                

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 2,160                2,160                2,242                

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 12 9,552                9,552                11,397              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื7น 13 12,260              12,260              14,067              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 25,299              675,798           70,102              

รวมสินทรัพย ์ 1,612,886        943,008           316,744           

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

พนับาท
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(เดิมชื@อบริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที@ 30 มถินุายน 2562

สินทรัพย์



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

ณ วนัที7 30 ณ วนัที7 30 ณ วนัที7 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

หนี:สินหมุนเวยีน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 14 550,000                        - 17,037              

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื7น 4, 15 18,760              18,380              23,170              

เงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที7ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ7งปี 16 79,056              79,056              39,445              

เงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากบคุคลที7เกี7ยวข้องกัน 4 41,000              41,000              29,900              

เงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากกิจการที7เกี7ยวข้องกัน 4 25,000                           -              -

ประมาณการต้นทนุ 14,220              14,220              13,888              

เจ้าหนี:เงนิประกันผลงาน 18,402              18,402              18,325              

เงนิรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 18 1,384                1,384                6,168                

เงนิรับล่วงหนา้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 16,641              16,641              28,362              

เงนิรับล่วงหนา้จากการขายเงนิลงทนุในการร่วมค้า 4 9,162                9,162                -                     

หนี:สินหมุนเวยีนอื7น 1,110                1,110                4,759                

รวมหนี:สินหมุนเวยีน 774,735           199,355           181,054           

หนี:สินไม่หมุนเวยีน

16 100,000           -                                  -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 17 420                    420                    10,854              

รวมหนี:สินไม่หมุนเวยีน 100,420           420                    10,854              

รวมหนี:สิน 875,155           199,775           191,908           

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

เงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(เดิมชื@อบริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที@ 30 มถินุายน 2562

หน ีJสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

ณ วนัที7 30 ณ วนัที7 30 ณ วนัที7 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบยีน 

หุ้นสามัญ 673,148,951 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20 673,149           673,149           227,760           

ทนุที7ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 641,468,952 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20 641,469           641,469           190,080           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20 263,629           263,629           68,318              

ขาดทนุสะสม (167,367)          (161,865)          (133,562)          

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น 737,731           743,233           124,836           

รวมหนี:สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,612,886        943,008           316,744           

พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(เดิมชื@อบริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที@ 30 มถินุายน 2562

หน ีJสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 23 260               260               23,652         

ต้นทนุขายและการให้บริการ 23 490               490               (16,049)       

กําไร (ขาดทนุ) ขั:นต้น 750               750               7,603           

รายได้อื7น 1,177           6,588           2,461           

ต้นทนุในการจัดจําหนา่ย (40)                (40)                (602)             

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (37,802)       (37,711)       (12,876)       

ต้นทนุทางการเงนิ (1,584)          (1,584)          (829)             

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 10 (2,758)          (2,758)          (1,796)          

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้ (40,257)       (34,755)       (6,039)          

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 12 207               207               25                 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด (40,464)       (34,962)       (6,064)          

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื7น :

รายการที7จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกําไรหรือขาดทนุ

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 17 8,192           8,192           (652)             

ภาษเีงนิได้ท ี7เกี7ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 12 (1,638)          (1,638)          -                

รายการที7อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว ้

ในกําไรหรือขาดทนุ -                -                -                

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7นสําหรับงวดสุทธจิากภาษเีงนิได้ 6,554           6,554           (652)             

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (33,910)       (28,408)       (6,716)          

กําไรต่อหุ้น 21

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.09)            (0.08)            (0.03)            

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี7ยถ่วงนํ:าหนกั (พนัหุ้น) 433,136      433,136      190,080      

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน)) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

พนับาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 23 57,196       57,196       29,399       

ต้นทนุขายและการให้บริการ 23 (38,907)      (38,907)      (21,884)      

กําไร (ขาดทนุ) ขั:นต้น 18,289       18,289       7,515          

รายได้อื7น 3,059          8,470          5,258          

ต้นทนุในการจัดจําหนา่ย (5,226)        (5,226)        (631)            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (48,807)      (48,716)      (26,871)      

ต้นทนุทางการเงนิ (2,855)        (2,855)        (1,572)        

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 10 (4,612)        (4,612)        (3,709)        

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้ (40,152)      (34,650)      (20,010)      

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 12 207             207             25                

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด (40,359)      (34,857)      (20,035)      

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื7น :

รายการที7จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นกําไรหรือขาดทนุ

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 17 8,192          8,192          (652)            

ภาษเีงนิได้ท ี7เกี7ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 12 (1,638)        (1,638)        -              

รายการที7อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว ้

ในกําไรหรือขาดทนุ -              -              -              

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7นสําหรับงวดสุทธจิากภาษเีงนิได้ 6,554          6,554          (652)            

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (33,805)      (28,303)      (20,687)      

กําไรต่อหุ้น 21

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.13)           (0.11)           (0.11)           

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี7ยถ่วงนํ:าหนกั (พนัหุ้น) 312,279     312,279     190,080     

พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน)) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้นที7ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ขาดทุนสะสม รวม

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2562 190,080                68,318                  (133,562)               124,836                

เพิ7มทุนหุ้นสามญั 20 451,389                195,311                -                        646,700                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                        -                        (40,359)                 (40,359)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื7นสําหรับงวด -                        -                        6,554                    6,554                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที7 30 มถุินายน 2562 641,469                263,629                (167,367)               737,731                

งบการเงนิรวม
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บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

พันบาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้นที7ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ขาดทุนสะสม รวม

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2562 190,080                68,318                  (133,562)              124,836                

เพิ7มทุนหุ้นสามญั 20 451,389                195,311                -                       646,700                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                       -                       (34,857)                (34,857)                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื7นสําหรับงวด -                       -                       6,554                    6,554                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที7 30 มถุินายน 2562 641,469                263,629                (161,865)              743,233                

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2561 190,080                68,318                  (91,877)                166,521                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด -                       -                       (20,035)                (20,035)                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื7นสําหรับงวด -                       -                       (652)                     (652)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที7 30 มถุินายน 2561 190,080                68,318                  (112,564)              145,834                
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บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

พันบาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

2562 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได้ (40,152)               (34,650)               (20,010)               

ปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน

ค่าเสื7อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 730                       730                       1,585                   

(กําไร) ขาดทนุจากการขายและตัดจําหนา่ยทรัพยสิ์น 495                       495                       (273)                     

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 330                       330                       447                       

ประมาณการค่าซอ่ม (โอนกลับ) (272)                     (272)                     184                       

ตัดจําหนา่ยเงนิทดรองจ่าย -                        -                        70                         

(กําไร) จากการตัดบญัชีหนี:สิน (248)                     (248)                     -                        

ดอกเบี:ยรับ (1,045)                  (6,456)                  (45)                        

ดอกเบี:ยจ่าย 2,855                   2,855                   1,572                   

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 4,612                   4,612                   3,709                   

กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนนิงานก่อนการเปลี7ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี:สินดําเนนิงาน (32,695)               (32,604)               (12,761)               

การเปลี7ยนแปลงในสินทรัพยด์ําเนนิงาน(เพิ7มขึ:น)ลดลง

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื7น 27,570                 27,547                 (2,664)                  

มูลค่างานที7เสร็จยงัไม่ได้เรียกเก็บ 2,007                   2,007                   1,850                   

งานระหวา่งทาํ 1,497                   1,497                   (491)                     

ต้นทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (1,316,588)         11,346                 5,189                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื7น (3,710)                  2,004                   (4,148)                  

เงนิฝากสถาบนัการเงนิติดภาระหลักประกัน 7,235                   7,235                   961                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื7น (313)                     (313)                     8,263                   
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(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบกระแสเงนิสด

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

2562 2562 2561

การเปลี7ยนแปลงในหนี:สินดําเนนิงานเพิ7มขึ:น(ลดลง)

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื7น (5,722)                  (6,102)                  3,455                   

ประมาณการต้นทนุ 604                       604                       (5,768)                  

เจ้าหนี:เงนิประกันผลงาน 296                       296                       (922)                     

เงนิรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (4,784)                  (4,784)                  (889)                     

เงนิรับล่วงหนา้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ (11,721)               (11,721)               4,276                   

เงนิสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (2,572)                  (2,572)                  -                        

หนี:สินหมุนเวยีนอื7น (3,649)                  (3,649)                  (956)                     

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดําเนนิงาน (1,342,545)         (9,209)                  (4,605)                  

รับดอกเบี:ย 107                       107                       45                         

รับคืนภาษเีงนิได้ หัก ณ ที7จ่าย 3,305                   3,305                   12,147                 

จ่ายภาษเีงนิได้ (1,185)                  (1,185)                  (425)                     

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน (1,340,318)         (6,982)                  7,162                   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        (499)                     -                        

เงนิสดจ่ายลงทนุในการร่วมค้า -                        -                        (9,959)

เงนิสดรับล่วงหนา้จากการขายเงนิลงทนุในการร่วมค้า 9,162                   9,162                   -                        

เงนิสดจ่ายให้ก ู้ยมืระยะสั:นแก่กิจการที7เกี7ยวข้องกัน (11,100)               (23,840)               -                        

เงนิสดจ่ายให้ก ู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที7เกี7ยวข้องกัน -                        (650,000)             -                        

เงนิสดจ่ายเพื7อซ ื:ออุปกรณ์ (333) (333) (20)                        

เงนิสดจ่ายเพื7อซ ื:อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (116) (116) 280                       

เงนิสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,356                   4,356                   -                        

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 1,969                   (661,270)             (9,699)                  
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สําหรับงวดหกเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงนิรวม

2562 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ

เพิ7มขึ:น(ลดลง) 532,963              (17,037)               12,944                 

เงนิสดรับจากเงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 179,056              79,056                 (7,120)                  

เงนิสดจ่ายจากเงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (39,445)               (39,445)               -                        

เงนิสดรับจากเงนิก ู้ยมืจากกิจการที7เกี7ยวข้องกัน 25,000                 -                        -                        

เงนิสดรับจากเงนิก ู้ยมืระยะสั:นจากบคุคลที7เกี7ยวข้องกัน 11,100                 11,100                 -                        

เงนิรับจากการเพิ7มทนุหุ้นสามัญ 646,700              646,700              -                        

จ่ายดอกเบี:ย (6,169)                  (1,514)                  (1,579)                  

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,349,205           678,860              4,245                   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ7มขึ:น(ลดลง)สุทธิ 10,856                 10,608                 1,708                   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัต้นงวด 7,311                   7,311                   909                       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัปลายงวด 18,167                 17,919                 2,617                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ ิ@มเตมิ :-

1) บนัทกึดอกเบี:ยจ่ายเป็นต้นทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 4,654                   -                        -                        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(เดิมชื@อ บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั@น จาํกดั (มหาชน))

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสิJนสุดวนัที@ 30 มถินุายน 2562

พนับาท


