
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วันที7 31 ณ วันที7 31

หมายเหตุ มีนาคม 2562 ธันวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4 12,330            7,311             

ลกูหนี:การคา้และลกูหนี:อ ื7น 3, 5 22,122            39,412            

มูลคา่งานที7เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 16 -                2,007             

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั:นแกก่จิการที7เก ี7ยวขอ้งกนั 3 28,231            17,631            

งานระหว่างทาํ -                1,497             

ตน้ทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6 161,977          173,323          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื7น 4,875             5,461             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 229,535          246,642          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระหลกัประกนั 7 2,272             7,427             

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 8 26,930            28,784            

อาคารและอปุกรณ์ 9 3,621             6,185             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,260             2,242             

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 10 11,397            11,397            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื7น 11 15,521            14,067            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 62,001            70,102            

รวมสินทรัพย์ 291,536          316,744          

พนับาท
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บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที? 31 มนีาคม 2562

สินทรัพย์



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วันที7 31 ณ วันที7 31

หมายเหตุ มีนาคม 2562 ธันวาคม 2561

หนี:สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก ูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 12 14,217            17,037            

เจ้าหนี:การคา้และเจ้าหนี:อ ื7น 13 18,559            23,170            

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที7ถงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ7งปี 14 23,415            39,445            

เงนิก ูย้มืระยะสั:นจากบคุคลที7เก ี7ยวขอ้งกนั 3 40,500            29,900            

ประมาณการตน้ทนุ 19,856            13,888            

เจ้าหนี:เงนิประกนัผลงาน 18,475            18,325            

เงนิรับลว่งหนา้คา่กอ่สร้าง 16 1,384             6,168             

เงนิรับลว่งหนา้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 16,581            28,362            

หนี:สินหมุนเวียนอื7น 2,568             4,759             

รวมหนี:สินหมุนเวียน 155,555          181,054          

หนี:สินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15 11,040            10,854            

รวมหนี:สินไม่หมุนเวียน 11,040            10,854            

รวมหนี:สิน 166,595          191,908          

หน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท
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บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที? 31 มนีาคม 2562



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วันที7 31 ณ วันที7 31

หมายเหตุ มีนาคม 2562 ธันวาคม 2561

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้

ทนุเรือนหุน้ 

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามัญ 227,760,073 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 227,760          227,760          

ทนุที7ออกและชาํระแลว้

หุน้สามัญ 190,080,063 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 190,080          190,080          

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ 68,318            68,318            

ขาดทนุสะสม (133,457)         (133,562)         

รวมส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 124,941          124,836          

รวมหนี:สินและส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 291,536          316,744          

ณ วนัที? 31 มนีาคม 2562

หน ีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท
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บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 20 56,936            5,747             

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 20 (39,397)          (5,835)            

กาํไร (ขาดทนุ) ขั:นตน้ 17,539            (88)                

รายไดอ้ ื7น 3 1,882             2,796             

ตน้ทนุในการจัดจาํหนา่ย (5,186)            (29)                

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (11,005)          (13,994)          

ตน้ทนุทางการเงนิ 3 (1,271)            (742)               

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 8 (1,854)            (1,913)            

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 105                (13,970)          

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ -                -                

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวด 105                (13,970)          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื7น :

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7น -                -                

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 105                (13,970)          

กาํไรตอ่หุน้ 18

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขั:นพื:นฐาน (บาทตอ่หุน้) 0.001 (0.07)              

จาํนวนหุน้สามัญถวัเฉลี7ยถว่งน ํ:าหนกั (พนัหุน้) 190,080          190,080          
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บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที? 31 มนีาคม 2562

พนับาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทนุเรือนหุ้นที7ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ขาดทนุสะสม รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดยกมา ณ วนัที7 1 มกราคม 2562 190,080            68,318               (133,562)           124,836            

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด -                      -                      105                     105                     

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7นสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที7 31 มีนาคม 2562 190,080            68,318               (133,457)           124,941            

ยอดยกมา ณ วนัที7 1 มกราคม 2561 190,080            68,318               (91,877)             166,521            

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด -                      -                      (13,970)             (13,970)             

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื7นสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที7 31 มีนาคม 2561 190,080            68,318               (105,847)           152,551            

บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี?ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที? 31 มนีาคม 2562

พนับาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได้ 105                  (13,970)            

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน

คา่เสื7อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 416                  848                  

(กาํไร) ขาดทนุจากการขายและตดัจาํหนา่ยทรัพยสิ์น (157)                -                  

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 186                  559                  

ประมาณการคา่ซอ่ม 272                  -                  

กาํไรจากการตดับญัชหีนี:สิน (248)                -                  

ดอกเบี:ยรับ (449)                (21)                  

ดอกเบี:ยจ่าย 1,271               742                  

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 1,854               1,913               

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี7ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี:สินดาํเนนิงาน 3,250               (9,929)              

การเปลี7ยนแปลงในสินทรัพยด์าํเนนิงาน(เพิ7มขึ:น)ลดลง

ลกูหนี:การคา้และลกูหนี:อ ื7น 17,720             (3,775)              

งานระหว่างทาํ 1,497               (309)                

มูลคา่งานที7เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 2,007               4,197               

ตน้ทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 11,346             -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื7น 586                  (1,120)              

เงนิฝากสถาบนัการเงนิตดิภาระหลกัประกนั 5,155               (21)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื7น (367)                8,262               
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บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที? 31 มนีาคม 2562

พนับาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561

การเปลี7ยนแปลงในหนี:สินดาํเนนิงานเพิ7มขึ:น(ลดลง)

เจ้าหนี:การคา้และเจ้าหนี:อ ื7น (5,206)              (926)                

ประมาณการตน้ทนุ 5,696               (1,861)              

เจ้าหนี:เงนิประกนัผลงาน 369                  (671)                

เงนิรับลว่งหนา้คา่กอ่สร้าง (4,784)              (269)                

เงนิรับลว่งหนา้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (11,781)            -                  

หนี:สินหมุนเวียนอื7น (2,191)              (143)                

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนนิงาน 23,297             (6,565)              

รับดอกเบี:ย 19                   21                   

รับคนืภาษเีงนิได ้หกั ณ ที7จ่าย -                  12,147             

จ่ายภาษเีงนิได้ (1,087)              (180)                

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 22,229             5,423               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายลงทนุในการร่วมคา้ -                  (7,996)

จ่ายเงนิใหก้ ูย้มืระยะสั:นแกก่จิการที7เก ี7ยวขอ้งกนั (10,600)            -                  

ซื:ออปุกรณ์ (6) -                  

ซื:อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (116) -                  

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ 2,409               -                  

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (8,313)              (7,996)              
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สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที? 31 มนีาคม 2562

พนับาท

บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงนิระหว่างกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิก ูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ

เพิ7มขึ:น(ลดลง) (2,820)              2,941               

จ่ายชาํระเงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (16,030)            -                  

รับเงนิก ูย้มืระยะสั:นจากบคุคลที7เก ี7ยวขอ้งกนั 10,600             -                  

จ่ายดอกเบี:ย (647)                (742)                

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (8,897)              2,199               

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ7มขึ:น(ลดลง)สุทธิ 5,019               (374)                

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 7,311               909                  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันปลายงวด 12,330             535                  

สําหรับงวดสามเดือนสิGนสุดวนัที? 31 มนีาคม 2562

พนับาท
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บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั?น จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)


