
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
 
บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 9 พฤษภาคม 2562 

 

 

 
 
                                           



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

 

 



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,212                   54,880                   43,170                   43,463                   
   เงินลงทุนชัว่คราว 95,884                   95,636                   95,884                   95,636                   
   ลูกหน้ีอ่ืน 4 3,508                     5,443                     2,113                     4,017                     
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5 210,953                 218,849                 202,889                 210,785                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,740                     1,422                     3,554                     1,222                     
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 368,297                 376,230                 347,610                 355,123                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 955                        955                        955                        955                        
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 6 -                        -                         128,423                 128,423                 
   ท่ีดินรอการพฒันา 30,000                   30,000                   30,000                   30,000                   
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 129,808                 132,371                 127,605                 130,117                 
   อาคารและอุปกรณ์ 1,423                     1,590                     1,423                     1,590                     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 44                          53                          44                          53                          
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 195                        195                        195                        195                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 7,691                     7,355                     7,675                     7,339                     
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 170,116                 172,519                 296,320                 298,672                 
   รวมสินทรัพย์ 538,413                 548,749                 643,930                 653,795                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 10,278                   11,911                   13,224                   14,165                   
   หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 9,965                     9,961                     9,965                     9,961                     
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                         126,817                 127,417                 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 732                        698                        -                        -                        
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 2,021                     1,895                     1,893                     1,767                     
   ประมาณการหน้ีสิน 10 18,883                   20,223                   18,120                   19,460                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 6,042                     5,563                     7,808                     7,484                     
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 47,921                   50,251                   177,827                 180,254                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 19,973                   22,465                   19,973                   22,465                   
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,407                     1,376                     1,017                     977                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,632                     2,849                     2,632                     2,849                     
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 24,012                   26,690                   23,622                   26,291                   
   รวมหนีสิ้น 71,933                   76,941                   201,449                 206,545                 
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 28,442                   33,770                   4,443                     9,212                     
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 466,480                 471,808                 442,481                 447,250                 
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 538,413                 548,749                 643,930                 653,795                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ 18,296                14,447                18,296                14,447                
ตน้ทุนขายและบริการ (12,801)               (10,923)               (12,801)               (10,923)               
กําไรขั้นต้น 5,495                  3,524                  5,495                  3,524                  
รายไดอ่ื้น 4 1,523                  352                     1,223                  475                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,512)                 (1,064)                 (1,512)                 (1,064)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (10,389)               (9,883)                 (9,564)                 (9,114)                 
ตน้ทุนทางการเงิน (411)                    (547)                    (411)                    (547)                    
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (5,294)                 (7,618)                 (4,769)                 (6,726)                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (34)                      -                      -                      -                      
ขาดทุนสําหรับงวด (5,328)                 (7,618)                 (4,769)                 (6,726)                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,328)                 (7,618)                 (4,769)                 (6,726)                 

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02)                   (0.02)                   (0.01)                   (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 2562

" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 336,000                     88,751                  13,287                 33,770                  471,808                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (5,328)                   (5,328)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 336,000                     88,751                  13,287                 28,442                  466,480                   

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                   

พนับาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 336,000                     88,751                  13,287                 9,212                     447,250                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (4,769)                   (4,769)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 336,000                     88,751                  13,287                 4,443                     442,481                   

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                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (5,294)                  (7,618)                  (4,769)                  (6,726)                  
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
หน้ีสูญ 508                       -                       492                      -                       
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 2,771                    2,726                   2,720                   2,671                   
ดอกเบ้ียรับ (310)                     (244)                     (306)                     (241)                     
ดอกเบ้ียจ่าย 411                       547                      411                      547                      
รายไดจ้ากการตดับญัชีหน้ีสิน (1,196)                  -                       (736)                     -                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 31                         44                        40                        40                        

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (3,079)                  (4,545)                  (2,148)                  (3,709)                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีอ่ืน 1,919                    (438)                     1,903                   (477)                     
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7,896                    5,601                   7,896                   5,601                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,810)                  (353)                     (2,824)                  (361)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13)                       (9)                         (13)                       (9)                         

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (289)                     253                      (56)                       583                      
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 126                       (243)                     126                      (206)                     
ประมาณการหน้ีสิน (1,340)                  -                       (1,340)                  -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 479                       1,168                   324                      645                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (217)                     65                        (217)                     65                        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 2,672                    1,499                   3,651                   2,132                   
รับดอกเบ้ีย 311                       244                      307                      241                      
จ่ายภาษีเงินได้ (323)                     (336)                     (323)                     (236)                     
เงินรับคืนภาษีเงินได้ -                       1,939                   -                       1,939                   
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,660                    3,346                   3,635                   4,076                   
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (248)                     (139)                     (248)                     (139)                     
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                       (30)                       -                       (30)                       
ซ้ืออุปกรณ์ (32)                       -                       (32)                       -                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (280)                     (169)                     (280)                     (169)                     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (600)                     (400)                     
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2,488)                  (2,485)                  (2,488)                  (2,485)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                       (110)                     -                       (110)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (560)                     (559)                     (560)                     (559)                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,048)                  (3,154)                  (3,648)                  (3,554)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (668)                     23                        (293)                     353                      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 54,880                 78,431                 43,463                 67,503                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 54,212                 78,454                 43,170                 67,856                 

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8


	0-1
	2-3
	4
	5-6
	7-8

