
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และ งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2564 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยมีสํานกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2539 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เพ่ือให ้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้ใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบญัชีของ 
กลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ
ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)
ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม
บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2563

บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100% 100%
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100% 100%
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100% 100%

สดัส่วนเงินลงทุน
31 มีนาคม
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชี 
ท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิด 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด 2564 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จาํนวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทั
ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563
รายไดค้่าบริหารจดัการ
บริษทัยอ่ย -                       -                       -                       165                   

เงินปันผลรับ
บริษทัยอ่ย -                       -                       1,000               -                       

ตน้ทุนบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81                     96                     81                     96                     

ค่าบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 626                   627                   626                   627                   

ค่ารับรอง
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51                     60                     51                     60                     

ดอกเบ้ียจ่าย
บริษทัยอ่ย -                       -                       134                   1,094               
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 605                   413                   605                   413                   

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,130                          2,090                          
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23                               23                               
รวม 2,153                          2,113                          

พนับาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                       -                       313                   313                   
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั -                       -                       385                   385                   

เงินปันผลคา้งรับ
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                       -                       1,000               -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 6) -                       -                       10,745             32,445             
เงินประกนัการเช่า
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 806                   806                   806                   806                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 41                     30                     41                     30                     
บริษทั พฒันาการ อพาทเมน้ท ์จาํกดั 27                     27                     27                     27                     
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดาโฮเตล็ จาํกดั 36                     43                     36                     43                     
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                       -                       1,135               1,135               
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                       -                       -                       11                     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 48,217             48,480             48,217             48,480             

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 31,089                       31,089                       
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (31,089)                      (31,089)                      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ -                             -                             

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 42,425                       42,425                       
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (42,425)                      (42,425)                      
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -                             -                             

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสัญญาเงินกูย้มื ไม่มีหลกัประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 8,765                         26,670                       
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 784                            4,435                         
รวม 9,549                         31,105                       

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563
มีดงัน้ี 

2564 2563
ยอดยกมา 31,105                       125,917                     
ลดลง (21,556)                      (600)                           
ยอดคงเหลือ 9,549                         125,317                     

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 55                              232                            
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 5                                38                              
รวม 60                              270                            

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสัญญาเงินกูย้มื ไม่มีหลกัประกนั และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี  

สัญญาทีสํ่าคญั 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบับริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั อตัราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 0.46 ลา้นบาท  

ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั พฒันาการ อพาทเมน้ท ์จาํกดั ไทย มีความสมัพนัธ์กบักรรมการและผูถื้อหุน้

ลักษณะความสัมพนัธ์
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หลักเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายไดค้่าบริหารจดัการ ตามท่ีตกลงร่วมกนั
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย
ค่าบริการ ตามท่ีตกลงในสญัญา
ค่ารับรอง ราคาตลาด
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัและอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

นโยบายการกาํหนดราคา

 

5. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563 2564 2563
ท่ีดิน 97,036             101,505           91,225             95,694             
ค่าก่อสร้าง 74,207             78,610             70,335             74,738             
ค่าสาธารณูปโภค 19,297             20,037             19,290             20,030             
อ่ืน ๆ 256                   256                   186                   186                   
ตน้ทุนทางการเงินท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 15,969             16,134             15,927             16,092             
รวม 206,765           216,542           196,963           206,740           
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (30,483)            (30,483)            (28,745)            (28,745)            
ยอดคงเหลือ 176,282           186,059           168,218           177,995           

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 



   

16 
 

6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงตามวธิีราคาทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 2,000         2,000         100 100 2,000        2,000        (2,000)       (2,000)      -            -            -            -            
บริษทั เฮา้ส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จาํกดั 7,000         25,000       100 100 7,000        25,000      -            -           7,000         25,000       1,000         -            

บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 1,300         5,000         100 100 29,699      33,399      (25,954)     (25,954)    3,745         7,445         -            -            
รวม 38,699      60,399      (27,954)     (27,954)    10,745       32,445       1,000         -            

พนับาท

เงินปันผลรับ*ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

พนับาท

ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีสุทธิ

 

ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตัิให ้ 

- บริษทั เฮา้ส์ซิ่ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนงิน 25 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท  
- บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นบาท  

ซึ่งบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้่ายคืนทุนและไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2564 

ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตัิให ้ 

- บริษทั เฮา้ส์ซิ่ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 14.29 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท และลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนงิน 7 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 1.75 ลา้นบาท  
- บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 0.55 ลา้นบาท  

ซึ่งบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้่ายคืนทุนและไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 

* สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
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7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 112,763                            110,922                            
ค่าเส่ือมราคา (2,550) (2,499)
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 110,213                            108,423                            

พนับาท

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 9) 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 47,782                              
ค่าเส่ือมราคา (498)
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 47,284                              

 

9. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 14,992                              17,487                              
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (14,632) (13,236)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 360                                   4,251                                

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 

2564 2563
ยอดยกมา 17,487                              22,465                              
ลดลง (2,495) (2,492)
ยอดคงเหลือ 14,992                              19,973                              

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

บริษทัไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 7) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
รวมทั้งกรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเตม็วงเงิน 

10. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 48,480                                 
จ่ายชาํระ (263)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 48,217                                 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,086)
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 47,131                                 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

พนับาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 498                                       
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 605                                       
รวม 1,103                                    

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั อายุของสัญญาเช่าบวกอายุของ
สัญญาท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา โดยมีระยะเวลาประมาณ 25 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนค่าเช่าขั้นตํ่าตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ดงัน้ี 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า
1 1,086                        2,386                        3,472                        

2 - 5 4,931                        8,960                        13,891                      
เกินกวา่ 5 ปี 42,200                      22,910                      65,110                      

รวม 48,217                      34,256                      82,473                      

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า
1 1,073                        2,400                        3,473                        

2 - 5 4,869                        9,021                        13,890                      
เกินกวา่ 5 ปี 42,538                      23,440                      65,978                      

รวม 48,480                      34,861                      83,341                      

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
จาํนวนเงิน 0.87 ลา้นบาท และ 0.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

11. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ 
กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สามารถแยกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจาก 
การดาํเนินงาน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและบริการ 16,352        4,790          6,659          7,978          23,011         12,768         
ตน้ทุนขายและบริการ (11,583)       (4,037)         (4,139)         (5,030)         (15,722)        (9,067)          
กาํไรขั้นตน้ 4,769          753             2,520          2,948          7,289           3,701           

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวม
พนับาท
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563 2564 2563 2564 2563

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 176,282      186,059      -              -              176,282       186,059       
ท่ีดินรอการพฒันา 30,000        30,000        -              -              30,000         30,000         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -              -              110,213      112,763      110,213       112,763       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,896        10,958        1,234          703             12,130         11,661         
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 2,822          2,572          -              -              2,822           2,572           
ประมาณการหน้ีสิน 14,116        14,364        -              -              14,116         14,364         
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -              -              14,992        17,487        14,992         17,487         

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวม
พนับาท

สินทรัพย์

หน้ีสิน

 
12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

บริษัท 

12.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค จาํนวนเงิน 6.58 ลา้นบาท  
12.2 การจ่ายชาํระตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

12.2.1 สัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ จาํนวนเงิน 0.08 ลา้นบาท 
12.2.2 จา้งงานบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.17 ลา้นบาท  
12.2.3 จา้งงานบริการกบับริษทัอ่ืน มูลค่าคงเหลือ 0.73 ลา้นบาท และอตัราค่าบริการเดือนละ 0.52 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

12.3 การจ่ายชาํระตามสัญญาจา้งงานบริการกบับริษทัอ่ืน มูลค่าคงเหลือ 0.11 ลา้นบาท 

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

บริษัท 

12.4 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผดิสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
12.4.1 ใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเป็นสาธารณประโยชน์ 
12.4.2 ดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
12.4.3 ดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินโครงการ  
12.4.4 ใหช้าํระค่าปรับวนัละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเพิกเฉยไม่ดาํเนินการตามขอ้ 2 และ 3  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  
ส่วนคาํขออ่ืนให้ยกฟ้อง และเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 
ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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12.5 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องหากส่งมอบ
ไม่ไดบ้ริษทัตอ้งชาํระเงินรวมทั้งส้ิน จาํนวน 259.44 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้อง   
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องขา้งตน้ 
 

12.6 บริษัทและบริษัทย่อย (จําเลยร่วม) ถูกฟ้องร้องเรียกให้โอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการแห่งหน่ึง  
เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัและจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภค
โครงการใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิร่วม ชาํระค่าโอนกรรมสิทธ์ิ และชาํระค่าเสียหาย จาํนวน 0.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ใหบ้ริษทั
และจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการให้เป็นกรรมสิทธ์ิร่วม และชาํระค่าโอนกรรมสิทธ์ิ ส่วน
ค่าเสียหายจาํนวน 0.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้ยกฟ้อง ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายจาก    
คดีความฟ้องร้องภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” 

12.7 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกับโครงการแห่งหน่ึงให้บริษทัร้ือถอนสาธารณูปโภคท่ีไม่เป็นไปตาม 
ผงัจดัสรร และเรียกให้ชาํระค่าเสียหาย จาํนวน 1.83 ลา้นบาท และชาํระค่าปรับวนัละ 1,000 บาท นบัตั้งแต่วนัท่ี 
ถูกฟ้อง  

12.8 บริษทัและบริษทัยอ่ย (จาํเลยร่วม) ถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
12.8.1 ให้เพิกถอนนิติกรรมซ้ือขายและการจดภาระจาํยอมในท่ีดินสาธารณประโยชน์ แลว้โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่

นิติบุคคลโครงการ หากการโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่าวเป็นการโอนโดยติดภาระจาํยอม ให้บริษทัและจาํเลยร่วม 
ร่วมกนัชาํระค่าเสียหายจาํนวน 33.5 ลา้นบาท หากไม่สามารถดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ได ้ ใหช้าํระ
ค่าเสียหาย จาํนวน 117 ลา้นบาท 

12.8.2 ใหป้รับปรุงสาธารณูปโภคโครงการ หากไม่ดาํเนินการ ใหช้าํระค่าเสียหาย จาํนวน 1 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะไม่เกิดผลเสียหายจากคดีความดงักล่าว 

 

13. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีอ่ืน 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระหลกัประกนั และหน้ีสินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจดั
อยู่ในประเภทระยะสั้ น ส่วนหน้ีสินตามสัญญาเช่าและเงินกูย้ืมเป็นเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
 
 

14. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,951                  47,213                  44,109                  39,161                  
   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 2,879                    3,025                    4,414                    3,563                    
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 5 176,282                186,059                168,218                177,995                
   สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 93,957                  93,954                  93,957                  93,954                  
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 325,069                330,251                310,698                314,673                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,705                    2,650                    2,705                    2,650                    
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 6 -                        -                        10,745                  32,445                  
   ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,157                    978                       2,139                    965                       
   ท่ีดินรอการพฒันา 30,000                  30,000                  30,000                  30,000                  
   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 110,213                112,763                108,423                110,922                
   อาคารและอุปกรณ์ 797                       746                       797                       746                       
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 47,284                  47,782                  47,284                  47,782                  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28                         29                         28                         29                         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 1,191                    1,132                    1,191                    1,132                    
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 194,375                196,080                203,312                226,671                
   รวมสินทรัพย์ 519,444                526,331                514,010                541,344                

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 12,130                  11,661                  12,881                  12,682                  
   เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 14,632                  13,236                  14,632                  13,236                  
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 10 1,086                    1,073                    1,086                    1,073                    
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                        9,549                    31,105                  
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 79                         79                         -                        -                        
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 2,822                    2,572                    2,731                    2,481                    
   ประมาณการหน้ีสิน 14,116                  14,364                  13,352                  13,601                  
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 44,865                  42,985                  54,231                  74,178                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 360                       4,251                    360                       4,251                    
   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4, 10 47,131                  47,407                  47,131                  47,407                  
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,490                    1,615                    1,318                    1,276                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,639                    1,719                    1,639                    1,719                    
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 50,620                  54,992                  50,448                  54,653                  
   รวมหนีสิ้น 95,485                  97,977                  104,679                128,831                
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 336,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 336,000                336,000                336,000                336,000                

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 336,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000                336,000                336,000                336,000                
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 88,751                  88,751                  88,751                  88,751                  
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,287                  13,287                  13,287                  13,287                  
      ขาดทุนสะสม (14,079)                 (9,684)                   (28,707)                 (25,525)                 
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 423,959                428,354                409,331                412,513                
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 519,444                526,331                514,010                541,344                

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ 23,011               12,768               23,011               12,768               
ตน้ทุนขายและบริการ 4 (15,722)              (9,067)                (15,722)              (9,067)                
กําไรขั้นต้น 7,289                 3,701                 7,289                 3,701                 
เงินปันผลรับ 4, 6 -                     -                     1,000                 -                     
รายไดอ่ื้น 4 82                      313                    81                      475                    
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,166)                (1,117)                (1,166)                (1,117)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (9,790)                (9,540)                (9,442)                (8,703)                
ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (3,585)                (6,643)                (2,238)                (5,644)                
ตน้ทุนทางการเงิน 4 (810)                   (694)                   (944)                   (1,787)                
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (4,395)                (7,337)                (3,182)                (7,431)                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                     (59)                     -                     -                     
ขาดทุนสําหรับงวด (4,395)                (7,396)                (3,182)                (7,431)                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (4,395)                (7,396)                (3,182)                (7,431)                

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.01)                  (0.02)                  (0.01)                  (0.02)                  

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

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 336,000                    88,751                 13,287                 (9,684)                   428,354                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (4,395)                   (4,395)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 336,000                    88,751                 13,287                 (14,079)                 423,959                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 336,000                    88,751                 13,287                 8,643                    446,681                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (7,396)                   (7,396)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 336,000                    88,751                 13,287                 1,247                    439,285                   

พนับาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 336,000                    88,751                 13,287                 (25,525)                 412,513                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (3,182)                   (3,182)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 336,000                    88,751                 13,287                 (28,707)                 409,331                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 336,000                    88,751                 13,287                 (14,307)                 423,731                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (7,431)                   (7,431)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 336,000                    88,751                 13,287                 (21,738)                 416,300                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (4,395)                  (7,337)                  (3,182)                  (7,431)                  
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                       372                      -                       270                      
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 3,142                    3,167                   3,091                   3,115                   
เงินปันผลรับ -                       -                       (1,000)                  -                       
ดอกเบ้ียรับ (59)                       (218)                     (58)                       (215)                     
ตน้ทุนทางการเงิน 810                       694                      944                      1,787                   
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                       (20)                       -                       (20)                       
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 44                         52                        42                        45                        

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (458)                     (3,290)                  (163)                     (2,449)                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (55)                       -                       (55)                       -                       
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (727)                     1,121                   (723)                     1,053                   
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9,777                    (25)                       9,777                   (25)                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (60)                       15                        (60)                       15                        

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 398                       885                      339                      820                      
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 250                       3                          250                      3                          
ประมาณการหน้ีสิน (248)                     (1,262)                  (248)                     (1,262)                  
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (169)                     -                       -                       -                       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (80)                       (26)                       (80)                       (26)                       

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 8,628                    (2,579)                  9,037                   (1,871)                  
รับดอกเบ้ีย 59                         248                      58                        245                      
จ่ายภาษีเงินได้ (306)                     (248)                     (303)                     (248)                     
เงินรับคืนภาษีเงินได้ -                       1,374                   -                       1,374                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 8,381                    (1,205)                  8,792                   (500)                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2564
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนเพิ่มข้ึน (3)                         (192)                     (3)                         (192)                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       21,700                 -                       
ซ้ืออุปกรณ์ (136)                     (6)                         (136)                     (6)                         
จาํหน่ายอุปกรณ์ -                       20                        -                       20                        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7)                         -                       (7)                         -                       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (146)                     (178)                     21,554                 (178)                     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (21,556)                (600)                     
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2,495)                  (2,492)                  (2,495)                  (2,492)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาช่า (263)                     (439)                     (263)                     (439)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (739)                     (555)                     (1,084)                  (555)                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,497)                  (3,486)                  (25,398)                (4,086)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 4,738                    (4,869)                  4,948                   (4,764)                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 47,213                 41,917                 39,161                 32,786                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 51,951                 37,048                 44,109                 28,022                 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

- เงินปันผลคา้งรับ -                       -                       1,000                   -                       
- รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดช้าํระ -                       6                          -                       6                          

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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