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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

1. ข้อมูลทัEวไป 

บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท์ แอนด์ คอนสตรัคชั9น จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์มื9อวนัที9 30 มีนาคม 2532 และได้

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ” เมื9อวนัที9 5 ตุลาคม 2547 

และเมื9อวนัที9 13 พฤษภาคม 2562  ไดเ้ปลี9ยนชื9อเป็น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตัEงอยูที่9 25 อาคารอลัม่าลิงค ์ชัEน 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1 งบการเงินรวมนีE ไดจ้ดัทาํขึEนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยที9บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทัEงทางตรงและทางออ้มซึ9 งจดัตัEงขึEนใน

ประเทศไทยดงัต่อไปนีE  
  ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562  ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561   

  อตัราร้อยละ  ทุนชาํระแลว้  อตัราร้อยละ  ทุนชาํระแลว้   

ชื9อบริษทั  ของการถือหุน้  (ลา้นบาท)  ของการถือหุน้  (ลา้นบาท)  ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทัยอ่ยที9ถือหุน้โดยบริษทั           

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั  99.97  0.25             -          -  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั  99.97  0.25             -             -  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

    ในระหวา่งงวด บริษทัไดล้งทุนในบริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั และบริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง 

จาํกดั โดยบริษทัมีอาํนาจควบคุม ดงันัEนบริษทัจึงรวมงบการเงินของบริษทัดงักล่าว ในงบการเงินรวม

ตัEงแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 

 2.2 งบการเงินรวมนีE จดัทาํขึEนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และได้

จดัทาํขึEนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 

 2.3 บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที9เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิY ไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที9เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั9งการกิจการที9

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัEนได ้
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 2.4 งบการเงินรวมจดัทาํขึEนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีที9เหมือนกนัหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีที9คลา้ยคลึงกนั 

 2.5 ยอดคา้งระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัที9เป็นสาระสาํคญั ยอดเงินลงทุนของ บริษทั

และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัสิEนงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีEแลว้  

 2.6 บริษทัจดัทาํงบการเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทัEงหมดในงบการเงินรวมตัEงแต่วนัที9ไดม้า (วนัที9มี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที9บริษทัสิEนสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัEน 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีE ไดจ้ดัทาํขึEนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที9 34 (ปรับปรุง 2561) เรื9อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึ9 งไดก้าํหนดเพื9อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ9มเติมจากงบการเงินประจาํปีที9

นําเสนอครัE งล่าสุด โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ9มเติมที9เป็นปัจจุบนัเกี9ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื9อไม่ให้ขอ้มูลที9นําเสนอซํE าซ้อนกับขอ้มูลที9ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน

ระหวา่งกาลนีEควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินระหว่างกาลนีE ไดจ้ดัทาํขึEนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่ง

อื9นในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที9บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9เริ9มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ9 งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที9มีรอบระยะเวลา

บญัชีที9เริ9มในหรือหลงัวนัที9 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึEนเพื9อให้มีเนืEอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี9ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีE ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ9งไดมี้การเปลี9ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันีE  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับทีE 15 เรืEอง รายได้จากสัญญาทีEทาํกบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที9 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที9 11 เรื9 อง 

สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 18 เรื9 อง รายได ้และการตีความมาตรฐานที9เกี9ยวขอ้ง 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีEกบัสัญญาที9ทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา

ที9อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื9น มาตรฐานฉบบันีE ไดก้าํหนด 5 ขัEนตอนสาํหรับการรับรู้รายได้

ที9เกิดขึEนจากสัญญาที9ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที9สะทอ้นถึงสิ9งตอบแทนที9

กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี9ยนสินคา้หรือบริการที9ให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที9 เกี9ยวข้องทัE งหมดในการพิจารณาตาม

หลกัการในแต่ละขัEนตอน  

 

 3.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ9 งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที9มีรอบระยะเวลาบญัชีที9เริ9มในหรือ

หลงัวนัที9 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันีE  

  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืEอง เครืEองมือทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

       แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเนืEอหาใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสามารถ

แบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเครื9องมือทางการเงิน ซึ9 งพฒันาใหใ้กลเ้คียงกบัมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที9 105 (ปรับปรุง 2559) เรื9อง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีEและตราสารทุน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที9 9 เรื9อง เครื9องมือทางการเงิน 

2. การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ9 งมีเนืEอหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที9 9 เรื9อง เครื9องมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเสี9ยง ซึ9 งมีเนืEอหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที9 9 

เรื9อง เครื9องมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเครื9องมือทางการเงิน ซึ9 งมีเนืEอหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที9 7 เรื9อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื9องมือทางการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับทีE 16 เรืEอง สัญญาเช่า 

เนื9องจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมที9สาํคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันัEน 

จึงมีความสําคญัที9ผูใ้ช้งบการเงินควรไดรั้บขอ้มูลที9ให้ภาพเกี9ยวกบักิจกรรมการเช่าของกิจการที9

สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซึ9 งวิธีการบญัชีเดิมสาํหรับสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที9 17 เรื9องสัญญาเช่า ไดก้าํหนดใหผู้เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน

หรือสัญญาเช่าดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทัEงสองประเภทนีE อยา่งแตกต่างกนั ซึ9 ง

วิธีการบญัชีดงักล่าวไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินได้เนื9องจากวิธีการบญัชี 

ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเที9ยงธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการที9ไม่ได ้

กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีE สินที9เกิดขึEนจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึ9 งส่งผลให้สัญญาเช่า

จาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหนีE สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทัEงที9สิทธิการใชสิ้นทรัพย์

และภาระผกูพนัที9เกิดขึEนจากสญัญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพยแ์ละหนีE สิน รวมทัEงส่งผลใหอ้ตัราส่วน 

ทางการเงินที9สาํคญัถูกบิดเบือน ซึ9 งวิธีการบญัชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที9 16 

เรื9 องสัญญาเช่า ซึ9 งกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้

หนีE สินจากภาระผูกพนัที9เกิดขึEนจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซึ9 งวิธีการบญัชีนีE จะส่งผลให้การ 

นาํเสนอสินทรัพยแ์ละหนีE สินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเที9ยงธรรมมากขึEนรวมทัEงยงัเพิ9มการเปิดเผย 

ขอ้มูลซึ9งจะสะทอ้นสภาพความเสี9ยงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ขึEน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที9อาจมีต่องบ

การเงินในปีที9เริ9มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 3.4 สกลุเงินที9นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนีE จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ9 งเป็นสกุลเงินที9ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทัEงหมดมีการปัดเศษเพื9อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที9

ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื9น 
 
 3.5 การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

   ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนีE เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหาร

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ9 งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบาย

การบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที9เกี9ยวกบั สินทรัพย ์หนีE สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที9เกิดขึEน

จริงอาจแตกต่างจากที9ประมาณไว ้

   ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือ

ปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณ

การซึ9งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

 3.6 นโยบายการบญัชีที9สาํคญั 

   งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึEนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณ

เช่นเดียวกบัที9ใช้ในงบการเงินสําหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้กรณีที9บริษทัไดน้ํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที9ออกและปรับปรุงใหม่ซึ9 งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีที9เริ9มในหรือหลงัวนัที9 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฎิบติั 

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีEเกีEยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที9มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ

ถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

 นอกจากนีE บุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที9มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ9 งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัที9มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 

 ในระหว่างงวด บริษทัมีรายการธุรกิจที9สําคญักับบริษทัย่อย (ซึ9 งได้ตดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบ

การเงินรวม) และบริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั (เกี9ยวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั) รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื9อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาที9ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนัเหล่านัEน ซึ9 งเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

 รายละเอียดลกัษณะความสมัพนัธ์ที9บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันีE  

ชื9อบริษทั/บุคคล  ประเทศ/สญัชาติ  ความสมัพนัธ์  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั  ไทย  การร่วมคา้  บริษทัมีการควบคุมร่วม 

บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้  การร่วมคา้มีอาํนาจควบคุม 

         และถือหุน้โดยการร่วมคา้ 

บริษทั ดาตา้ อิน โมชั9น จาํกดั  ไทย  บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั  ไทย  บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วานา นาวา จาํกดั  ไทย  บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั นิว ลีฟ โซลูชั9นส์ จาํกดั  ไทย  บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

นายอนุชา  สิหนาทกถากลุ  ไทย  กรรมการ  กรรมการ 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าก่อสร้าง ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีEยรับ  MLR+1, MLR - 0.5 

รายไดบ้ริการอื9น ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ซืEออุปกรณ์ ราคาตลาด 

ดอกเบีEยจ่าย MOR 

ซืEอที9ดิน ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการ ราคาตลาด 

 

4.1 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 

มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงันีE  
 พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สาํหรับงวดสามเดือน

สิEนสุดวนัที9  

30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

  

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562  2562  2561   

รายการกบับริษทัย่อย:        

ดอกเบีEยรับ        

     บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั                                        -  4,580                       -  อตัราดอกเบีEย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ  6.10  ต่อปี 

     บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  831                        -  อตัราดอกเบีEย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ 6.10 ต่อปี 

รายการกบับริษทัร่วม :        

ดอกเบีEยรับ        

      บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 511  511                          -  อตัราดอกเบีEย MLR+1 ต่อปี 

       ร้อยละ 7.25 ต่อปี 

รายการกบักจิการทีEเกีEยวข้องกนั:         

  รายไดค่้าก่อสร้าง        

        บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั 140        140  5,113  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าบริหารจดัการ        

        บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั  400   400  1,200  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

        กรรมการ                     75                      75                      -                     ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 

 พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สาํหรับงวดสามเดือน

สิEนสุดวนัที9  

30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

  

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562  2562  2561   

ซืEอที9ดิน        

  บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 1,125,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

 บริษทั วานา นาวา จาํกดั 200,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีEยจ่าย        

   กรรมการ 735  735  -  อตัราดอกเบีEย MOR ต่อปี 

       ร้อยละ 7.12 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        

  บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 18  18                          -  ราคาตลาด 

 

 พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สาํหรับงวดหกเดือน

สิEนสุดวนัที9  

30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

  

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562  2562  2561   

รายการกบับริษทัย่อย:        

ดอกเบีEยรับ        

     บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั                                        -  4,580                       -  อตัราดอกเบีEย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ  6.10  ต่อปี 

     บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  831                        -  อตัราดอกเบีEย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ 6.10 ต่อปี 

รายการกบับริษทัร่วม :        

ดอกเบีEยรับ        

      บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั  947  947                          -  อตัราดอกเบีEย MLR+1 ต่อปี 

       ร้อยละ 7.25 ต่อปี 

รายการกบักจิการทีEเกีEยวข้องกนั:         

  รายไดค่้าก่อสร้าง        

        บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั 1,154        1,154  5,113  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าบริหารจดัการ        

        บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั  1,000   1,000  2,400  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

        กรรมการ                     112                      112                      -                     ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 

 พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สาํหรับงวดหกเดือน

สิEนสุดวนัที9  

30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

  

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562  2562  2561   

ซืEอที9ดิน        

      บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 1,125,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

 บริษทั วานา นาวา จาํกดั 200,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

ซืEออุปกรณ์        

      บริษทั ดาตา้ อินโมชั9น จาํกดั 116  116                          -  ราคาตลาด 

ดอกเบีEยจ่าย        

      กรรมการ 1,382  1,382                            -  อตัราดอกเบีEย MOR ต่อปี 

       ร้อยละ 7.12 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        

      บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 18  18                          -  ราคาตลาด 

 

4.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 และวนัที9 31 ธันวาคม 

2561มีดงันีE  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีbการค้าและลูกหนีbอืEน       

ลูกหนีbการค้า       

บริษทัยอ่ย:      

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -  13  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  10  - 

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้       

      บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั 11,492  11,492  24,442 

ดอกเบีbยค้างรับ        

บริษทัยอ่ย:        

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -  4,580  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  831  - 

บริษทัร่วม        

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั   1,097  1,097  151 

 รวมลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อื9น 12,589  18,023  24,593 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัbนแก่กจิการทีEเกีEยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย:      

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -  11,000  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  1,740  - 

บริษทัร่วม      

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 28,731  28,731  17,631 

  28,731  41,471  17,631 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีEเกีEยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย:      

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -  550,000  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  100,000  - 

                 -  650,000  - 

ลูกหนีbเงนิประกนัผลงาน        

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้        

 บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั   2,114  2,114  1,334 

  2,114  2,114  1,334 

เจ้าหนีbการค้า        

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั:         

 บริษทั ดาตา้ อิน โมชั9น จาํกดั   62  62  351 

 บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั   18  18  - 

   80  80  351 

เงนิกู้ยืมระยะสัbนจากบุคคลทีEเกีEยวข้องกนั        

บุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 กรรมการ   41,000  41,000  29,900 

   41,000  41,000  29,900 

เงนิกู้ยืมระยะสัbนจากกจิการทีEเกีEยวข้องกนั        

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั   25,000  -  - 

   25,000  -  - 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

ดอกเบีbยค้างจ่าย        

บุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 กรรมการ   1,723  1,723  351 

   1,723  1723  351 

เงนิรับล่วงหน้าจากการขายเงนิลงทุน        

กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 บริษทั นิว ลีฟ โซลูชั9นส์ จาํกดั   9,162  9,162  - 

   9,162  9,162  - 
 
4.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสัEนแก่กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสัEนแก่กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือน

สิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันีE  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที9 31   ใหกู้เ้พิ9ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที9 30  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีEย 
 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  มิถุนายน 2562    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัbนแก่บริษทัทีEเกีEยวข้องกนั            
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 17,631  11,100  -  28,731  เมื9อทวงถาม  MLR +1 ต่อปี 

 17,631  11,100  -  28,731     

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31   ใหกู้เ้พิ9ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที9 30  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีEย 
 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  มิถุนายน 2562    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัbนแก่บริษทัทีEเกีEยวข้องกนั            
       บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั                 -  11,000  -  11,000  เมื9อทวงถาม  6.10 ต่อปี 
 บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั                 -  1,740  -  1,740  เมื9อทวงถาม  6.10 ต่อปี 
 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 17,631  11,100  -  28,731  เมื9อทวงถาม  MLR +1 ต่อปี 

 17,631  23,840  -  41,471     

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31   ใหกู้เ้พิ9ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที9 30  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีEย 
 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  มิถุนายน 2562    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัbนแก่บริษทัทีEเกีEยวข้องกนั            
       บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั              -  550,000              -  550,000  31 ธ.ค. 65  MLR - 0.5 ต่อปี  
 บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  100,000  -  100,000  31 ธ.ค. 66  MLR - 0.5 ต่อปี  

                 -  650,000          -  650,000     
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 
4.4 เงินกูย้มืระยะสัEนจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัE นจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือน

สิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมา 29,900  29,900         - 

เพิ9มขึEน 11,100  11,100  29,900 

ลดลง        -         -            - 

ยอดคงเหลือ 41,000  41,000  29,900 

  
  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสัEนจากกรรมการ โดยการออกตัaวสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื9อทวงถาม 

อตัราดอกเบีEย MOR ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
 
4.5 เงินกูย้มืระยะสัEนจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัE นจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือน

สิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมา        -         -         - 

เพิ9มขึEน 25,000         -         - 

ลดลง -         -            - 

ยอดคงเหลือ 25,000         -         - 

  
  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ9งมีเงินกูย้มืระยะสัEนจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั โดยการออกตัaวสัญญาใชเ้งิน

ชนิดจ่ายคืนเมื9อทวงถาม โดยไม่คิดดอกเบีEยระหวา่งกนั และไม่มีหลกัประกนั 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 
4.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 

และ 2561 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสาม

เดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 2562  2562  2561 

          ผลประโยชน์ระยะสัEน 3,558  3,558  2,691 

          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 247  247  85 

                รวม 3,805  3,805  2,776 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหก

เดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 2562  2562  2561 

          ผลประโยชน์ระยะสัEน 6,133  6,133  5,437 

          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 335  335  197 

                รวม 6,468  6,468  5,634 
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินสดในมือ 22  19  122 

เงินฝากธนาคาร 18,145  17,900  7,189 

รวม 18,167  17,919  7,311 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

6. ลูกหนีbการค้าและลูกหนีbอืEน 

  

พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีEการคา้      

 กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั -  -  13,742 

 กิจการอื9น -  -  6,328 

 ตัaวเงินรับ -  -  8,179 

รวมลูกหนีEการคา้ -  -  28,249 

ลูกหนีE อื9น      

 กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 12,589  18,023  10,851 

 กิจการอื9น 191  191  312 

รวมลูกหนีE อื9น 12,780  18,214  11,163 

รวม 12,780  18,214  39,412 

 

 การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีEการคา้ มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  28,249 

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน -  -  - 

รวม -  -  28,249 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

7. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

ที9ดิน 1,397,912  70,037  74,962 

ค่าก่อสร้าง 78,712  78,653  84,184 

ตน้ทุนของแถม 8,851  8,851  9,429 

ดอกเบีEยและค่าใชจ่้ายทางการเงินที9 

   บนัทึกเป็นตน้ทุน 9,091  4,436  4,748 

รวม 1,494,566  161,977  173,323 

 

 เมื9อวนัที9 14 พฤษภาคม 2562 บริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดซื้Eอที9ดินเพื9อพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 12 ไร่ 3 

งาน 58.3 ตารางวา เป็นจาํนวนเงิน 1,325 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัย่อยได้จดจาํนองที9ดินพร้อมสิ9 งปลูกสร้าง เพื9อใช้เป็นหลกัประกันกับสถาบัน

การเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 16)  

 บริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืสาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 เป็นจาํนวนเงิน 

4.65 ลา้นบาท เขา้เป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 

 

8. เงนิฝากสถาบันการเงนิติดภาระหลกัประกนั 

 เงินฝากประจาํที9มีอยูก่บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในงบการเงิน ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 และวนัที9 

31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 7.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเชื9อจากสถาบนัการเงิน ดงันีE  (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปนีE  
    พนับาท 

  ลา้นบาท  อตัราร้อยละของการถือหุน้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื9อบริษทั  ทุนชาํระแลว้    วธีิราคาทุน  

  ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 

2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 

2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

             

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั  0.25            -  99.97  -  249            - 

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั  0.25            -  99.97  -  250            - 

   รวม           499            - 

 

 เมื9อวนัที9 26 เมษายน 2562 ที9ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซืEอที9ดินเปล่า

รวม 2 แปลงจากบริษทั พราว รีสอร์ท หัวหิน จาํกดั และบริษทั วานา นาวา จาํกดั โดยให้บริษทัยอ่ยที9จดัตัEง

ใหม่ 2 บริษทั ซืEอที9ดินดงักล่าว และเมื9อวนัที9 11 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตัEงบริษทัแลว้เสร็จ 

 

10. เงนิลงทุนในการร่วมค้า       

 

  

พนับาท     

 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    จดัตัEงขึEน   (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน 

บริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

ในประเทศ 

 

ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 

2562 

 

ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 

2561 

 

ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 

2562 

 

ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 

2561 

 

ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 

ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 

2562 

 

ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 

2561 

บริษทั โฟคสั เวก  

 

ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหาร 

 

 ประเทศไทย  

 

60.00 

 

60.00 

 

85,000 

 

85,000 

 

24,172 

 

51,000  51,000 

คอร์ปอเรชั9น 

จาํกดั 

 

จดัการขยะแบบบูรณาการ

และธุรกิจผลิตพลงังานจาก

เชืEอเพลิงขยะ 

                

หกั โอนออกไปสินทรัพยถื์อไวเ้พื9อขาย          (24,172)     

          -     
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

 เมื9อวนัที9 12 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาการร่วมคา้ (“Joint Venture Agreement”) กบับริษทั 

เวก เอส.เอ.เอส. จาํกดั (“Wheig S.A.S.”) ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศฝรั9งเศส เพื9อร่วมจดัตัEงและ

ร่วมลงทุนในการร่วมคา้ในชื9อ “บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั” (“การร่วมคา้”) ซึ9 งจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทย เมื9อวนัที9 5 ตุลาคม 2559 โดยประกอบธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจบริหาร

จดัการขยะแบบบูรณาการและธุรกิจผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะซึ9 งการร่วมคา้มีทุนจดทะเบียนจาํนวน

เงิน 15 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัจะร่วม

ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของการ

ร่วมคา้ดงักล่าว คิดเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท ซึ9 งบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

และมีการควบคุมร่วมกนักบั Wheig S.A.S.ในการร่วมคา้นัEน โดยการตดัสินใจใด ๆ ในกิจกรรมของการ

ร่วมคา้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากบริษทัและ Wheig S.A.S. ต่อมาวนัที9 15 สิงหาคม 

2560 Wheig S.A.S. ไดโ้อนหุน้และสิทธิและภาระผกูพนัตามสัญญาการร่วมคา้ทัEงหมดใหบ้ริษทั เวก เอเชีย 

จาํกดั (“Wheig Asia ”) ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ที9ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 7 กนัยายน 2560 มีมติอนุมติัใหเ้พิ9มทุนจดทะเบียน

ของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํนวน 

3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัไดล้งทุนในการร่วมคา้เพิ9ม จาํนวน 2.10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท ซึ9 งสัดส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตามเดิม ซึ9 งบริษทัได้

ชาํระเงินเพิ9มทุนแลว้ทัEงจาํนวน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื9อนาํไปซืEอที9ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั 

โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (“บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้”) ทัEงนีE การร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวง

พาณิชยเ์มื9อวนัที9 8 กนัยายน 2560  

 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัให้เพิ9มทุนจด

ทะเบียนของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท เป็น 85 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 

จาํนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัไดล้งทุนในการร่วมคา้เพิ9ม จาํนวน 2.10 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท ซึ9 งสัดส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตามเดิม ซึ9 ง

การร่วมคา้ไดเ้รียกให้บริษทัชาํระเงินเพิ9มทุนแลว้จาํนวน 5.25 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื9อก่อสร้าง

โรงงานจดัการขยะและผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะในบริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (“บริษทัยอ่ยของ

การร่วมคา้”) ทัEงนีEการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื9อวนัที9 9 พฤศจิกายน 2560 

 ในปี 2561 บริษทัร่วมคา้ไดเ้รียกใหบ้ริษทัชาํระเงินเพิ9มทุนอีกจาํนวนเงิน 15.75 ลา้นบาท 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

 การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 

30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมาตน้งวด 28,784  28,784  24,370 

ลงทุนเพิ9ม -  -  15,750 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4,612)  (4,612)  (11,336) 

โอนเป็นสินทรัพยถื์อไวเ้พื9อขาย (24,172)  (24,172)  - 

ยอดคงเหลือยกไป -  -  28,784 

 

 ตามที9ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื9อวนัที9 26 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบใหอ้นุมติัการขายหุน้ทัEงหมดที9

บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกัด “(โฟคสั เวก)” ให้แก่นายอนุชา สิหนาทกถากุล 

กรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที9นายอนุชาเป็นผูก้าํหนด อนัเป็นผลให้ โฟคสั เวก คอร์

ปอเรชั9น สิEนสภาพในการเป็นบริษทัการร่วมคา้ของบริษทั การจาํหน่ายเงินลงทุนทัEงหมดของบริษทัในโฟคสั 

เวก คอร์ปอเรชั9น ในราคารวม 34.60 ลา้นบาท และนายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษทั และ/หรือ

บุคคลหรือนิติบุคคลที9นายอนุชาเป็นผูก้าํหนดจะเป็นผูจ่้ายชาํระค่าตอบแทนให้แก่พนกังานของบริษทั เป็น

จาํนวนเงิน 9.16 ลา้นบาท ทัEงนีE ใหถื้อเป็นส่วนหนึ9งของการซืEอหุน้บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั  รวม

เป็นจาํนวนเงินทัEงหมด 43.76 ลา้นบาท บริษทัไดท้าํรายการขายบริษทัการร่วมคา้ในวนัที9 11 กรกฎาคม 2562 

และ ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในการร่วมคา้ทัEงหมดเป็นสินทรัพยที์9ถือไว้

เพื9อขายในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

การซืEอธุรกิจของการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ในงบการเงินของการร่วมคา้ ณ 

วนัที9 30 มิถุนายน 2562 และวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
    สดัส่วนเงินลงทุน   พนับาท 

    (ร้อยละ)   ทุนชาํระแลว้   ราคาทุน 

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้   ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

  ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

  ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั   100   100   81,000  81,000   76,000   76,000 

 

 เมื9อวนัที9 18 ตุลาคม 2559 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั (“การร่วมคา้”) ไดท้าํสญัญาการโอน

หุ้น (“Share Transfer Agreement”) กบัผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทั วีก (ไทยแลนด)์ จาํกดั เพื9อเขา้ซืEอหุ้นสามญั

ของบริษทั วีก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนเปลี9ยนชื9อ

เป็น บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (“บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้”) โดยประกอบธุรกิจเกี9ยวกบัการบริหาร

จดัการขยะและธุรกิจผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะ ซึ9 งมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 การร่วมคา้ไดเ้ขา้ซืEอหุน้สามญัในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย

ของการร่วมคา้ดงักล่าว คิดเป็นจาํนวนหุน้ 49,998 หุน้ โดยมีตน้ทุนการซืEอหุน้มีมูลค่ารวม 1 บาท 

 เมื9อวนัที9 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญาการร่วมคา้ (“Amendment to the Joint 

Venture Agreement”) กบั Wheig S.A.S. เพื9อตกลงชาํระค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินงานสําหรับการดาํเนินธุรกิจ

บริหารจดัการขยะในบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ เป็นจาํนวนเงินรวม 40.80 ลา้นบาท ใหแ้ก่ Wheig S.A.S. ดงันีE  

1. การร่วมคา้จะจดัหาเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 

2. บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จะชาํระเงินในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 8.16 ลา้นบาท ภายหลงัการชาํระค่าหุน้และจดัตัEงการร่วมคา้ และ 

3. บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จะชาํระเงินในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 5.44 ลา้นบาท เมื9อการทดสอบการทาํงานทัEงระบบของเครื9องจกัรและอุปกรณ์

ทัEงหมดของโครงการแรกบรรลุผลสาํเร็จ 

 เมื9อวนัที9 15 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ไดท้าํสัญญาซืEอขายที9ดินมูลค่า 30 ลา้นบาท 

เพื9อก่อสร้างโรงงานจดัการขยะและผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะ และไดจ่้ายชาํระเงินแลว้ทัEงจาํนวน 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 18 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัให้

เพิ9มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท เป็น 37 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยของการร่วมคา้ไดเ้รียกให้การ

ร่วมคา้ชาํระเงินเพิ9มทุนจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท ซึ9 งการร่วมคา้ไดล้งทุนในจาํนวนดงักล่าว โดยสัดส่วนการ

ลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม บริษทัย่อยของการร่วมคา้ไดรั้บชาํระเงินเพิ9มทุนหุ้นสามญัจาํนวน

ดงักล่าวแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื9อวนัที9 15 กนัยายน 2560 

 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัให้

เพิ9มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 37 ลา้นบาท เป็น 81 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 440,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยของการร่วมคา้ไดเ้รียกให้การ

ร่วมคา้ชาํระเงินเพิ9มทุนเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท ซึ9 งการร่วมคา้ไดล้งทุนในจาํนวนดงักล่าว โดยสัดส่วน

การลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ไดรั้บชาํระเงินเพิ9มทุนหุน้สามญัจาํนวน

ดงักล่าวแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื9อวนัที9 13 พฤศจิกายน 2560 

 ในปี 2561 การร่วมคา้ไดช้าํระค่าหุ้นเพิ9มทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท ซึ9 งสัดส่วน

ยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม 

การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนสาํหรับงวดหกเดือน
สิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 30  
มิถุนายน 2562 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30  
มิถุนายน 2562 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 31  
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมาตน้งวด 76,000  76,000  43,000 
ลงทุนเพิ9ม -  -  33,000 
จาํหน่ายเงินลงทุน -  -            - 

ยอดคงเหลือยกไป 76,000  76,000  76,000 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 
11. อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปลี9ยนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562  
สรุปไดด้งันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 90,189  90,189 
บวก ซืEอสินทรัพยเ์พิ9มระหวา่งงวด 333  333 
หกั ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (29,501)  (29,501) 
หกั โอนสินทรัพยอ์อกระหวา่งงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 61,021  61,021 

ค่าเสื9อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 84,004  84,004 
บวก ค่าเสื9อมราคาสาํหรับงวด 532  532 
หกั ค่าเสื9อมราคาสะสมส่วนที9ขายและตดัจาํหน่าย (24,650)  (24,650) 
หกั ค่าเสื9อมราคาสะสมส่วนที9โอนออก -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 59,886  59,886 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 1,135  1,135 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 6,185  6,185 

 
  พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

สิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

ค่าเสื9อมราคาแสดงไวใ้น          

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 214  214  532  532 

   รวม 214  214  532  532 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

12. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

  ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

  ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  9,552  9,552  11,397 

 9,552  9,552  11,397 

 

 การเปลี9ยนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

2562 มีรายละเอียดดงันีE   
  พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  ยอดตามบญัชี   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด   ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 2561   ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน   ณ 30 มิ.ย. 2562 

      เบด็เสร็จอื9น   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:            

ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญ 1,597   -  -   1,597 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 827   -  -   827 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,869   (207)  (1,638)   24 

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 7,104   -  -   7,104 

    รวม 11,397   (207)  (1,638)   9,552 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 

  พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด   ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 2561   ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน   ณ 30 มิ.ย. 2562 

      เบด็เสร็จอื9น   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:            

ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญ 1,597   -  -   1,597 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 827   -  -   827 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,869   (207)  (1,638)   24 

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 7,104   -  -   7,104 

    รวม 11,397   (207)  (1,638)   9,552 

 

 ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตัEงแต่ปี 2557 ที9ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน

เงินประมาณ 41.48 ลา้นบาท ซึ9 งบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื9องจากยงัมีความ

ไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืEน 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีE เงินประกนัผลงาน 15,706  15,706  15,348 

เงินประกนัและเงินมดัจาํ 1,666  1,666  1,568 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที9จ่าย 2,817  2,817  4,937 

อื9น ๆ 1,124  1,124  1,267 

รวม 21,313  21,313  23,120 

หกั ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญ - ลูกหนีE เงินประกนั

ผลงาน 

 

(9,053) 

  

(9,053) 

 
 

(9,053) 

สุทธิ 12,260  12,260  14,067 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 

เงินประกนัผลงานเกิดจากการถูกลูกคา้หักเงินประกนัผลงานไวใ้นอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่างาน

ก่อสร้างที9บริษทัเรียกเก็บสําหรับโครงการซึ9 งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทัEงนีE  บริษทัจะได้รับเงินประกนั

ผลงานคืนเมื9องานแลว้เสร็จและเป็นไปตามขอ้ตกลงที9กาํหนดในสญัญา 

 ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญมีรายการเคลื9อนไหวดงันีE   

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญตน้งวด (9,053)  (9,053)  (7,985) 

บวก ตัEงเพิ9มระหวา่งงวด -  -  (1,068) 

หกั โอนกลบัระหวา่งงวด -  -  - 

ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญปลายงวด (9,053)  (9,053)  (9,053) 

 
14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัbนจากสถาบันการเงนิ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี -  -  10,537 

เงินกูย้มืระยะสัEนจากสถาบนัการเงิน 550,000  -  6,500 

รวม 550,000  -  17,037 

 
 วงเงินสินเชื9อจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย  

วงเงิน (ลา้นบาท) 
 

อา้งอิงอตัราดอกเบีEย (ร้อยละต่อปี) 

 

ประเภทสินเชื9อ 

 
ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

 
ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 
 

15.00 
 

23.00  
 

MOR 
 

MOR, Fixed deposit + 

1.5% 

ตัaวสญัญาใชเ้งิน/เงินกูย้มืระยะสัEน 
 

565.00 
 

38.00  
 

MLR, MOR 
 

MLR, MOR 

หนงัสือคํEาประกนั 
 

217.70 
 

306.95  
 

- 
 

- 

  797.70  367.95     
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

 ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 และวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหลกัประกนัดงันีE  
ประเภท  วงเงิน (ลา้นบาท)  หลกัประกนั 

  ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

  

เงินเบิกเกินบญัชี       

 บริษทั  -  3.00  เงินฝากธนาคารประจาํของบริษทั  

  15.00  15.00  บุคคลภายนอกคํEาประกนั 

  -  5.00  บริษทัไดจ้ดจาํนองโครงการโฟคสั เพลินจิต  

  15.00  23.00   

เงินกูย้มืระยะสัEน       

 บริษทัยอ่ย  550.00  -  บริษทัไดจ้าํนองที9ดินวานา เรสซิเดน้ท ์พร้อมสิ9งปลูกสร้างบนที9ดิน 

และที9ดินหวัหิน 71 พร้อมสิ9งปลูกสร้างบนที9ดิน 

ตัaวสญัญาใชเ้งิน       

 บริษทั  15.00  38.00  เงินฝากธนาคารประจาํของบริษทั และ/หรือไดโ้อนสิทธิ 

      การรับเงินค่างานตามสญัญาของบางโครงการ 

หนงัสือคํEาประกนั       

 บริษทั  37.70  101.95  เงินฝากธนาคารประจาํของบริษทั และ/หรือไดโ้อนสิทธิการรับเงิน

ค่างานตามสญัญาของบางโครงการ 

  -  25.00  บริษทัไดจ้ดจาํนองโครงการโฟคสั เพลินจิต  

  180.00  180.00  ไม่มีหลกัประกนั 

  217.70  306.95   

 รวม  797.70  367.95   

 

  ขอ้ปฏิบติัอื9นตามสญัญาที9สาํคญัภายใตส้ญัญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัEนจากสถาบนัการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื9อนไขต่างๆ ที9กาํหนดไวใ้นสญัญา 

 ทัEงนีE  บุคคลภายนอกไม่คิดค่าตอบแทนจากการคํEาประกนั 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
 
15. เจ้าหนีbการค้าและเจ้าหนีbอืEน 

     พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เจา้หนีEการคา้    9,038  8,980   16,383 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   7,722  7,400   4,787 

เจา้หนีE อื9น  2,000  2,000  2,000 

รวม   18,760  18,380   23,170 

 
16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

     พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   180,000  80,000   39,445 

หกั ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย  (944)  (944)  - 

หกั ส่วนที9ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ9งปี   (79,056)  (79,056)   (39,445) 

สุทธิ   100,000                 -                  - 

 
 รายละเอียดเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน       อตัราดอกเบีEย 

  

 (ลา้นบาท)   ระยะเวลา   ร้อยละต่อปี   การชาํระหนีE  

 

 

 

 

ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

      

บริษทั  -  40.00  ส.ค. 2560 - ส.ค. 2563  MLR - 0.5   เมื9อโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดและชาํระดอกเบีEยเป็นรายเดือน 

  100.00                            -  พ.ค. 2562 - พ.ค. 2565  MLR - 1   เมื9อโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดและชาํระดอกเบีEยเป็นรายเดือน 

บริษทัยอ่ย  100.00  -  ภายใน พ.ค. 2564  MLR - 1.5  ชาํระครัE งเดียวทัEงจาํนวนภายในระยะเวลาตามสญัญา 

  200.00  40.00       
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน สําหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

2562  และสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมา 39,445  39,445  51,925 

เพิ9มขึEน 180,000  80,000  - 

ลดลง (39,445)  (39,445)  (12,480) 

ยอดคงเหลือ 180,000  80,000  39,445 

 

  บริษทัไดจ้ดจาํนองที9ดินพร้อมสิ9งปลูกสร้างของโครงการ โฟคสั เพลินจิต และที9ดินวานา เรสซิเดน้ท ์

พร้อมสิ9งปลูกสร้างบนที9ดิน เพื9อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปี

สิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 แสดงดงัต่อไปนีE  
    พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30 

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ตน้งวด   10,854  10,854   9,348 

ตน้ทุนบริการและดอกเบีEยงวดปัจจุบนั  300  300  854 

ตน้ทุนบริการในอดีต  30  30  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานที9จ่ายจริง  (2,572)  (2,572)  - 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม 

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  

(8,192) 

  

(8,192) 

  

652 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

       พนกังานปลายงวด   

 

      420 

  

      420 

   

10,854 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

  ค่าใชจ่้ายที9รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 

และ 2561 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด 
วนัที9 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด 
วนัที9 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบีEย 30  -  30  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 149  170  298  360 

 179  170  328  360 
ดอกเบีEยจากภาระผกูพนั 1  40  2  87 

รวม 180  210  330  447 

 

  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื9อวนัที9 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิ9มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ9 งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึEนไปให้มีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน  จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน  โดย

พระราชบญัญติันีE ใหใ้ชบ้งัคบัเมื9อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ

เปลี9ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการใน

อดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

18. โครงการงานก่อสร้าง 

  ขอ้มูลโครงการงานก่อสร้างของบริษทั สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับ

ปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2561 แสดงดงัต่อไปนีE  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

(งวดหกเดือน) 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

มูลค่างานตามสญัญา 167,684  167,684  172,985 

      

ตน้ทุนที9เกิดขึEนจนถึงปัจจุบนั 152,342  152,342  131,408 

ประมาณการกาํไรที9รับรู้จนถึงปัจจุบนั   15,342  15,342  10,136 

ตน้ทุนและประมาณการกาํไรที9รับรู้จนถึงปัจจุบนั 167,684  167,684  141,544 

หกั เงินงวดที9เรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (169,068)  (169,068)  (145,705) 

      

มูลค่างานที9เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ -  -  2,007 

      

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,384  1,384  6,168 

 

19. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิที9จะซืEอหุ้นสามญัของบริษทัครัE งที9 2 (FOCUS-W2) มีรายละเอียดของใบสําคญั

แสดงสิทธิที9จดัสรร ดงันีE  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที9จะซืEอหุน้สามญัที9ออกใหม่ของบริษทั 

โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชั9น จาํกดั (มหาชน) 

ครัE งที9 2 (FOCUS-W2) 

ชนิด : ระบุชื9อผูถื้อ และสามารถโอนเปลี9ยนมือได ้ 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นบัตัEงแต่วนัที9ออก 

จาํนวนที9ออกและเสนอขาย  : 31,679,999 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซืEอหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.80 บาทต่อหุน้ 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของไตรมาส ทัEงนีE

การใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยตอ้งมีระยะเวลาการแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใช้

สิทธิครัE งสุดทา้ย โดยวนัที9ใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยจะตอ้งไม่เกิน

วนัที9ครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

   ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมียอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิที9ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 

31,679,999 หน่วย 

   การเปลี9ยนแปลงเกี9ยวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   1. เมื9อวนัที9 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัมีการปรับสิทธิ (ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ) โดยมีผล

การปรับสิทธิดงักล่าวในวนัที9 13 พฤษภาคม 2562 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม (บาท/หุน้) 1.80 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ (บาท/หุน้) 1.533 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม (หน่วย : หุน้) 1 : 1 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หน่วย : หุน้) 1 : 1.174 

   2. เมื9อวนัที9 13 พฤษภาคม 2562 บริษทัมีการเปลี9ยนแปลงชื9อยอ่ใหม่จาก FOCUS-W2 เป็น 

PROUD-W2 

 

20. ทุนเรือนหุ้น 

  ตามมติที9ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัE งที9 1/2562 เมื9อวนัที9 26 เมษายน 2562 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาก 227,760,073 บาท เป็น 221,760,062 บาท โดยตดัหุ้นสามญัที9ยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 

6,000,011 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั  

  อนุมติัการเพิ9มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 221,760,062 บาท เป็น 673,148,951 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพิ9มทุนจาํนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที9ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั 

  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ9มทุนของบริษทั จาํนวน 451,388,889 หุ้น ซึ9 งมีมูลค่าที9ตราไวหุ้้นละ 1 

บาทให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) เป็นการเสนอขายตามราคาที9ที9ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมี

มติกาํหนดราคาเสนอขายดว้ยราคา 1.44 บาทต่อหุน้ ทาํใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 195.31 ลา้นบาท ซึ9 งได้

แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนดงักล่าวกบักรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื9อวนัที9 13 พฤษภาคม 2562 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 
21. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัbนพืbนฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัEนพืEนฐาน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉลี9ยถ่วงนํE าหนกัของจาํนวนหุ้น
สามญัที9ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสาม

เดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 2562  2562 
 

2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) (40,464)  (34,962)  (6,064) 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉลี9ยถ่วงนํEาหนกั (พนัหุน้) 433,136  433,136  190,080 

      

หุน้สามญัที9ออก ณ วนัตน้งวด 190,080  190,080  190,080 

ผลกระทบจากหุน้ที9ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 243,056  243,056                    - 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉลี9ยถ่วงนํEาหนกั (พนัหุน้) 433,136  433,136  190,080 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัEนพืEนฐาน (บาท : หุน้) (0.09)   (0.08)  (0.03) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหก

เดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุด 

วนัที9 30 มิถุนายน 

 2562  2562 
 

2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) (40,359)  (34,857)  (20,035) 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉลี9ยถ่วงนํEาหนกั (พนัหุน้) 312,279  312,279  190,080 

      

หุน้สามญัที9ออก ณ วนัตน้งวด 190,080  190,080  190,080 

ผลกระทบจากหุน้ที9ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด                 122,199             122,199                     - 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉลี9ยถ่วงนํEาหนกั (พนัหุน้) 312,279  312,279  190,080 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัEนพืEนฐาน (บาท : หุน้) (0.13)  (0.11)  (0.11) 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2562 และ 

2561 คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉลี9ยถ่วงนํEาหนกัที9ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งงวดบวกดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี9ยถ่วงนํEาหนกัที9บริษทัอาจ

ตอ้งออกเพื9อแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทัEงสิEนให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บสิ9งตอบแทนใด ๆ 

ทัEงสิEน และสมมติว่าผูถื้อจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เมื9อราคาตามสิทธิตํ9ากว่ามูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามญั อยา่งไรก็ตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั สําหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 2561 ตํ9ากว่าราคาตามสิทธิ เป็นเหตุให้บริษทัไม่มีผลของหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดมารวมคาํนวณเพื9อหากาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

 

22. ภาระผูกพนัและหนีbสินทีEอาจเกดิขึbน 

 ณ วนัที9 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยของการร่วมคา้มีภาระผูกพนัและหนีE สินที9อาจ

เกิดขึEน ดงันีE   

บริษทั 

22.1 หนงัสือคํEาประกนัที9ออกโดยธนาคารเพื9อใชใ้นการคํEาประกนั จาํนวนเงิน 23.48 ลา้นบาท  

22.2 ภาระผกูพนัที9ตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปนีE  

22.2.1 จ่ายชาํระตามสญัญาเช่าพืEนที9อาคารสาํนกังานและสญัญาบริการ ในอนาคตดงันีE  

ระยะเวลา 
 
ค่าเช่าและบริการจ่าย (ลา้นบาท) 

 1 ปี 
 

4.71 

2 - 3 ปี 
 

0.76 

22.2.2 จ่ายชาํระตามสญัญาจา้งของโครงการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.51 ลา้นบาท 

22.2.3 จ่ายชาํระค่าตอบแทนการขายตามอตัราที9ระบุไวใ้นสญัญา 

 

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 

22.3 บริษทัย่อยของการร่วมคา้มีภาระผูกพนัที9ตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาสั9งซืEอทรัพยสิ์นและตามสัญญา

บริการในอนาคต มูลค่าคงเหลือ 21.84 ลา้นบาท  
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 

 

23. การจําแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยดาํเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

2562 มีดงันีE  

 พนับาท 

  งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

 รับเหมาก่อสร้าง  

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจการลงทุน  รวม 

  2562   2562   2562  2562 

รายได ้                  140  120  -  260 

ตน้ทุน 490               -  -  490 

กาํไร (ขาดทุน) ขัEนตน้ 630  120  -  750 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (2,758)  (2,758) 

 

 พนับาท 

  งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิEนสุดวนัที9 30 มิถุนายน 

 รับเหมาก่อสร้าง  

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจการลงทุน  รวม 

  2562   2562   2562  2562 

รายได ้ 31,435            25,761  -  57,196 

ตน้ทุน           (22,651)          (16,256)  -  (38,907) 

กาํไร (ขาดทุน) ขัEนตน้                8,784             9,505  -  18,289 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (4,612)  (4,612) 
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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชืEอ บริษทั โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัEน จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัทีE 30 มิถุนายน 2562 
  

พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  รับเหมาก่อสร้าง   พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

  ธุรกิจการลงทุน  รวม 

  ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

  ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

  ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที9 30  

มิถุนายน 2562 

สินทรัพย ์        

ลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อื9น 12,780  -  -  12,780 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ -   1,494,566  -  1,494,566 

สินทรัพยถื์อไวเ้พื9อขาย -  -  24,172  24,172 

อื9นๆ -  -  -  81,368 

 รวม       1,612,886 

        

หนีE สิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัEน  

      จากสถาบนัการเงิน 

 

-  

 

550,000 

 

- 

  

550,000 

เจา้หนีEการคา้และเจา้หนีE อื9น 17,012  1,748  -  18,760 

ประมาณการตน้ทุน 14,220  -  -  14,220 

เจา้หนีE เงินประกนัผลงาน 18,402  -  -  18,402 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,384   -  -  1,384 

เงินรับล่วงหนา้จากขายอสงัหาริมทรัพย ์ -  16,641  -  16,641 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  179,056  -  179,056 

อื9นๆ -  -  -  76,692 

 รวม       875,155 
 
24. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีE ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัแลว้เมื9อวนัที9 14 สิงหาคม 

2562 


