
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่ม

บริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส    

เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การด้อยค่าของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ทีด่นิรอการพฒันาและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 8 ขอ้ 11 และขอ้ 12 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสาํหรับตน้ทุนการ

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีดินรอการพฒันา และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าวมีนยัสาํคญัต่อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัในการตรวจสอบการพิจารณาการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยด์งักล่าว เน่ืองจากในการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัและผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัความเพียงพอของค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความรู้ความสามารถของผูป้ระเมินราคาอิสระ อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระและ
สอบทานความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การประเมนิมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 14 และขอ้ 23 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสาํหรับสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีโดยรับรู้เท่ากบั

จาํนวนเงินท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมี

นยัสําคญัและการประมาณการ และอาจเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต เพ่ือสนบัสนุนการรับรู้รายการ 

เร่ืองดงักล่าวจึงมีความสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากตอ้งพิจารณาความสมเหตุสมผลในการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการ

ประมาณการตามขอ้สมมติฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานในการประมาณการ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตของบริษทั วา่เพียง
พอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวมาใชห้กัภาษีได ้โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละแผนธุรกิจ
ในอนาคตจากหลกัฐานท่ีบริษทัไดมี้การดาํเนินงานอยู ่เช่น การอ่านรายงานการประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน เป็นตน้ 

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 26 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสําหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษทัมีคดีฟ้องร้องท่ีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได ้ผูบ้ริหารจึงตอ้งใช ้
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหน้ีสิน เน่ืองจากความไม่แน่นอนของคดีฟ้องร้องดงักล่าวจึงไดก้าํหนด
เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบทานหนังสือยืนยนัจากทนายความของบริษัทและประเมินผลของหนังสือยืนยนัดังกล่าว และสอบถาม
รายละเอียดความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้องและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากผูบ้ริหาร ตลอดจนวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินและ
พิจารณาหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ 
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เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะ

มีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สังเกตถึง

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียาก

ท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์ 3
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 78,431,273.72    79,285,818.29    67,503,311.95    73,025,241.64    
   เงินลงทุนชัว่คราว 6 55,150,854.32    54,413,375.50    55,150,854.32    54,413,375.50    
   ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 1,775,592.74      1,872,880.34      1,740,098.64      1,797,263.57      
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 8 258,207,133.48  284,694,187.73  244,888,136.72  269,326,683.16  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,538,581.79      1,632,630.64      1,258,233.91      1,269,785.16      
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 395,103,436.05  421,898,892.50  370,540,635.54  399,832,349.03  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 954,920.00         954,920.00         954,920.00         954,920.00         
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                      -                      130,092,967.61  131,278,262.03  
   ท่ีดินรอการพฒันา 11 30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    
   อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 12, 27 141,297,004.45  151,181,984.98  138,821,104.37  148,499,759.92  
   อาคารและอุปกรณ์ 13 2,266,531.40      2,916,225.45      2,266,351.40      2,915,831.27      
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,158.39           74,257.64           80,151.39           74,250.64           
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 9,262,619.41      6,536,188.78      9,195,902.75      6,471,138.62      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 8,123,634.10      7,100,301.36      8,080,921.14      7,094,878.04      
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 191,984,867.75  198,763,878.21  319,492,318.66  327,289,040.52  
   รวมสินทรัพย์ 587,088,303.80  620,662,770.71  690,032,954.20  727,121,389.55  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 9,992,951.94      9,905,881.60      13,758,342.91    13,711,183.27    
   หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 10,243,423.68    10,360,766.77    10,243,423.68    10,360,766.77    
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      118,916,758.07  120,916,758.07  
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 257,152.90         -                      -                      -                      
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 1,964,818.13      5,776,699.58      1,847,783.33      5,277,204.24      
   ประมาณการหน้ีสิน 26 19,235,999.00    5,465,800.00      19,235,999.00    5,465,800.00      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,546,811.06      699,927.83         10,067,164.21    3,838,827.10      
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 49,241,156.71    32,209,075.78    174,069,471.20  159,570,539.45  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 32,426,571.75    42,373,691.69    32,426,571.75    42,373,691.69    
   หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                      296,303.75         -                      296,303.75         
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 18 1,720,707.74      1,843,467.27      1,524,764.74      1,671,143.10      
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,513,811.79      1,582,054.79      2,513,811.79      1,582,054.79      
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,661,091.28    46,095,517.50    36,465,148.28    45,923,193.33    
   รวมหนี้สิน 85,902,247.99    78,304,593.28    210,534,619.48  205,493,732.78  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 336,000,000.00  336,000,000.00  336,000,000.00  336,000,000.00  

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000,000.00  336,000,000.00  336,000,000.00  336,000,000.00  
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19 88,750,822.16    88,750,822.16    88,750,822.16    88,750,822.16    
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 13,287,118.97    13,287,118.97    13,287,118.97    13,287,118.97    
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63,148,114.68    104,320,236.30  41,460,393.59    83,589,715.64    
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 501,186,055.81  542,358,177.43  479,498,334.72  521,627,656.77  
   รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 587,088,303.80  620,662,770.71  690,032,954.20  727,121,389.55  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

3
รายได้จากการขายและบริการ 61,882,260.98    98,096,829.51    56,373,290.98    98,096,829.51    
ตน้ทุนขายและบริการ (45,086,048.58)  (77,237,809.83)  (43,011,902.64)  (77,237,809.83)  
กําไรขั้นต้น 16,796,212.40    20,859,019.68    13,361,388.34    20,859,019.68    
รายไดอ่ื้น 4, 21 1,996,914.88      10,975,393.31    1,893,877.19      8,810,309.97      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22 (5,847,175.22)    (7,552,890.94)    (5,504,945.22)    (7,552,890.94)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 22 (53,762,108.73)  (46,585,179.99)  (51,834,371.09)  (46,121,578.30)  
ตน้ทุนทางการเงิน (2,565,886.30)    (3,156,695.92)    (2,565,886.30)    (3,156,695.92)    
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (43,382,042.97)  (25,460,353.86)  (44,649,937.08)  (27,161,835.51)  
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 2,373,240.63      (133,716.18)       2,683,934.31      231,721.02         
ขาดทุนสําหรับปี (41,008,802.34)  (25,594,070.04)  (41,966,002.77)  (26,930,114.49)  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (204,149.10)       (123,781.97)       (204,149.10)       (89,354.00)         
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 23 40,829.82           24,109.20           40,829.82           17,870.80           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (163,319.28)       (99,672.77)         (163,319.28)       (71,483.20)         
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (41,172,121.62)  (25,693,742.81)  (42,129,322.05)  (27,001,597.69)  

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 3 (0.12)                   (0.08)                   (0.12)                   (0.08)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 3 336,000,000       336,000,000       336,000,000       336,000,000       

บาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     130,013,979.11    584,880.00              568,636,800.24       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (25,594,070.04)     -                           (25,594,070.04)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                        -                       (99,672.77)            -                           (99,672.77)               
ตดับญัชีเงินลงทุนเผื่อขาย -                             -                        -                       -                        (584,880.00)            (584,880.00)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     104,320,236.30    -                           542,358,177.43       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (41,008,802.34)     -                           (41,008,802.34)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                        -                       (163,319.28)          -                           (163,319.28)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     63,148,114.68      -                           501,186,055.81       

บาท
งบการเงินรวม
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องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     110,591,313.33    584,880.00              549,214,134.46       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (26,930,114.49)     -                           (26,930,114.49)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                        -                       (71,483.20)            -                           (71,483.20)               
ตดับญัชีเงินลงทุนเผื่อขาย -                             -                        -                       -                        (584,880.00)            (584,880.00)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     83,589,715.64      -                           521,627,656.77       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (41,966,002.77)     -                           (41,966,002.77)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                        -                       (163,319.28)          -                           (163,319.28)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     41,460,393.59      -                           479,498,334.72       

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (43,382,042.97)    (25,460,353.86)   (44,649,937.08)   (27,161,835.51)   
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 11,051,013.38     11,028,705.91     10,844,480.22     10,821,679.02     
ดอกเบ้ียรับ (955,950.98)         (882,326.50)         (929,041.75)         (854,072.77)         
ดอกเบ้ียจ่าย 2,565,886.30       3,156,695.92       2,565,886.30       3,156,695.92       
กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ -                       (441,583.00)         -                       -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                       7,600.00              1,185,294.42       3,236,071.95       
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (89,707.63)           (2,966,649.51)      (89,713.63)           (2,007,348.00)      
รายไดจ้ากการตดับญัชีหน้ีสิน (229,431.33)         (2,783,568.19)      (41,111.33)           (1,958,275.69)      
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 13,770,199.00     5,465,800.00       13,770,199.00     5,465,800.00       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 178,091.37          166,232.30          154,472.54          154,205.10          

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (17,091,942.86)    (12,709,446.93)   (17,189,471.31)   (9,147,079.98)      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                       2,253,045.50       -                       2,253,045.50       
ลูกหน้ีอ่ืน (18,633.74)           637,799.36          (25,818.59)           315,568.38          
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 26,487,054.25     29,506,869.94     24,438,546.44     29,506,869.94     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 94,048.85            (622,565.33)         11,551.25            (440,932.76)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (123,427.25)         570,560.00          (9,000.00)             36,800.00            

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (141,155.87)         (8,349,496.66)      (369,386.57)         (8,305,006.93)      
ประมาณการตน้ทุนโครงการ (3,811,881.45)      2,665,995.14       (3,429,420.91)      3,130,274.80       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,846,883.23       (18,806.21)           6,228,337.11       (698,475.06)         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 931,757.00          (628,300.00)         931,757.00          (628,300.00)         

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 13,172,702.16     13,305,654.81     10,587,094.42     16,022,763.89     
รับดอกเบ้ีย 957,034.50          1,062,228.71       930,125.27          1,033,974.98       
จ่ายภาษีเงินได้ (840,274.95)         (1,605,331.68)      (895,143.10)         (1,373,534.17)      
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 13,289,461.71     12,762,551.84     10,622,076.59     15,683,204.70     

บาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (737,478.82)         (3,306,551.56)      (737,478.82)         (3,306,551.56)      
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (265,827.35)         -                       (265,827.35)         -                       
ซ้ืออุปกรณ์ (208,274.20)         (1,167,391.10)      (208,274.20)         (1,167,391.10)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (48,150.00)           -                       (48,150.00)           -                       
จาํหน่ายสินทรัพย์ 89,719.63            7,722,590.00       89,719.63            7,722,590.00       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,170,010.74)      3,248,647.34       (1,170,010.74)      3,248,647.34       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (2,000,000.00)      (1,500,000.00)      
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (9,932,854.45)      (9,915,556.63)      (9,932,854.45)      (9,915,556.63)      
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (427,912.33)         (408,847.57)         (427,912.33)         (408,847.57)         
จ่ายดอกเบ้ีย (2,613,228.76)      (3,210,887.71)      (2,613,228.76)      (3,210,887.71)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (12,973,995.54)    (13,535,291.91)   (14,973,995.54)   (15,035,291.91)   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (854,544.57)         2,475,907.27       (5,521,929.69)      3,896,560.13       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 79,285,818.29     76,809,911.02     73,025,241.64     69,128,681.51     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 78,431,273.72     79,285,818.29     67,503,311.95     73,025,241.64     

บาท
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