
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน
และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง    
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
 
บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 2561 

 

 

 
 
                                           



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  

 

 



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,454                   78,431                   67,856                   67,503                   
   เงินลงทุนชัว่คราว 5 55,290                   55,151                   55,290                   55,151                   
   ลูกหน้ีอ่ืน 4 2,214                     1,776                     2,217                     1,740                     
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 6 252,606                 258,207                 239,287                 244,888                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,891                     1,538                     1,619                     1,258                     
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 390,455                 395,103                 366,269                 370,540                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 955                        955                        955                        955                        
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7 -                        -                         130,093                 130,093                 
   ท่ีดินรอการพฒันา 30,000                   30,000                   30,000                   30,000                   
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 138,787                 141,297                 136,366                 138,821                 
   อาคารและอุปกรณ์ 2,088                     2,266                     2,088                     2,266                     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 72                          80                          72                          80                          
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,263                     9,263                     9,196                     9,196                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 6,429                     8,124                     6,387                     8,081                     
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 187,594                 191,985                 315,157                 319,492                 
   รวมสินทรัพย์ 578,049                 587,088                 681,426                 690,032                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 10,234                   9,993                     14,329                   13,758                   
   หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 10,137                   10,243                   10,137                   10,243                   
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                         118,517                 118,917                 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 156                        257                        -                        -                        
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 1,722                     1,965                     1,642                     1,848                     
   ประมาณการหน้ีสิน 12 19,236                   19,236                   19,236                   19,236                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 8,715                     7,547                     10,712                   10,067                   
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50,200                   49,241                   174,573                 174,069                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 29,937                   32,426                   29,937                   32,426                   
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,765                     1,721                     1,565                     1,525                     
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,579                     2,514                     2,579                     2,514                     
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 34,281                   36,661                   34,081                   36,465                   
   รวมหนีสิ้น 84,481                   85,902                   208,654                 210,534                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 336,000                 336,000                 336,000                 336,000                 

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000                 336,000                 336,000                 336,000                 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88,751                   88,751                   88,751                   88,751                   
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,287                   13,287                   13,287                   13,287                   
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,530                   63,148                   34,734                   41,460                   
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 493,568                 501,186                 472,772                 479,498                 
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 578,049                 587,088                 681,426                 690,032                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและบริการ 14,447                10,985                14,447                10,985                
ตน้ทุนขายและบริการ (10,923)               (8,312)                 (10,923)               (8,312)                 
กําไรขั้นต้น 3,524                  2,673                  3,524                  2,673                  
รายไดอ่ื้น 4 352                     458                     475                     463                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,064)                 (1,128)                 (1,064)                 (1,128)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (9,883)                 (9,938)                 (9,114)                 (9,173)                 
ตน้ทุนทางการเงิน (547)                    (685)                    (547)                    (685)                    
ขาดทุนสําหรับงวด (7,618)                 (8,620)                 (6,726)                 (7,850)                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,618)                 (8,620)                 (6,726)                 (7,850)                 

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02)                   (0.03)                   (0.02)                   (0.02)                   

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

พนับาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 336,000                     88,751                  13,287                 63,148                  501,186                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (7,618)                   (7,618)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 336,000                     88,751                  13,287                 55,530                  493,568                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 336,000                     88,751                  13,287                 104,320                542,358                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (8,620)                   (8,620)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 336,000                     88,751                  13,287                 95,700                  533,738                   

พนับาท
งบการเงินรวม

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 336,000                     88,751                  13,287                 41,460                  479,498                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (6,726)                   (6,726)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 336,000                     88,751                  13,287                 34,734                  472,772                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 336,000                     88,751                  13,287                 83,590                  521,628                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (7,850)                   (7,850)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 336,000                     88,751                  13,287                 75,740                  513,778                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

พนับาท

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (7,618)                  (8,620)                  (6,726)                  (7,850)                  
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 2,726                    2,720                   2,671                   2,669                   
ดอกเบ้ียรับ (244)                     (195)                     (241)                     (192)                     
ดอกเบ้ียจ่าย 547                       685                      547                      685                      
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                       (90)                       -                       (90)                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 44                         49                        40                        44                        

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (4,545)                  (5,451)                  (3,709)                  (4,734)                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีอ่ืน (438)                     193                      (477)                     177                      
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5,601                    3,508                   5,601                   3,508                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (353)                     (331)                     (361)                     (311)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9)                         (19)                       (9)                         (19)                       

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 253                       48                        583                      245                      
ประมาณการตน้ทุนโครงการ (243)                     (3,520)                  (206)                     (3,352)                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,168                    (86)                       645                      (258)                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 65                         312                      65                        312                      

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,499                    (5,346)                  2,132                   (4,432)                  
รับดอกเบ้ีย 244                       6                          241                      2                          
จ่ายภาษีเงินได้ (336)                     (174)                     (236)                     (174)                     
เงินรับคืนภาษีเงินได้ 1,939                    -                       1,939                   -                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 3,346                    (5,514)                  4,076                   (4,604)                  

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (139)                     -                       (139)                     -                       
ซ้ืออุปกรณ์ (30)                       (193)                     (30)                       (193)                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (48)                       -                       (48)                       
จาํหน่ายสินทรัพย์ -                       90                        -                       90                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (169)                     (151)                     (169)                     (151)                     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (400)                     -                       
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2,485)                  (2,483)                  (2,485)                  (2,483)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (110)                     (105)                     (110)                     (105)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (559)                     (926)                     (559)                     (926)                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,154)                  (3,514)                  (3,554)                  (3,514)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 23                         (9,179)                  353                      (8,269)                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 78,431                 79,286                 67,503                 73,025                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 78,454                 70,107                 67,856                 64,756                 

พนับาท
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