รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และผลการดําเนิ น งานรวมและผลการดํา เนิ น งานเฉพาะกิ จ การ และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

และข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติตามความรั บ ผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสํา หรั บ งวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า ได้นํา เรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาในบริ บ ทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การด้ อยค่ าของต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์ ทีด่ นิ รอการพัฒ นาและอสั งหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 10 และข้อ 11 นโยบายการบัญชีและรายละเอียดสําหรับ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ดินรอการพัฒนา และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการด้อยค่า
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว เนื่องจากในการพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญของ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระในการประเมิ นมูลค่าสิ นทรั พย์ ซึ่ งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู ้ความสามารถของผูป้ ระเมินราคาอิสระ อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินราคาอิสระและ
สอบทานความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 24 นโยบายการบัญชีและรายละเอียดสําหรับหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องที่อยูภ่ ายใต้การพิจารณาคดีของศาล ซึ่ งผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ ผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน เนื่องจากความไม่แน่นอนของคดีฟ้องร้องดังกล่าวจึงได้กาํ หนด
เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้า พเจ้า ได้ส อบทานหนัง สื อ ยืน ยัน จากทนายความของบริ ษ ัท และประเมิ น ผลของหนัง สื อ ยืน ยัน ดัง กล่ า ว และสอบถาม
รายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผูบ้ ริ หาร ตลอดจนวิธีการที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการประเมินและ
พิจารณาหนี้ สินจากคดีฟ้องร้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อ
ไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่

ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

3

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น

และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น

ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความ
เสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน


ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์

แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของ

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั


ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป

ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่

ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง


ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ม บริ ษ ัท เพื่อ แสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น รวม

ข้าพเจ้า รั บ ผิด ชอบต่ อ การกํา หนดแนวทาง

การควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า มี เ หตุ ผ ล
ที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้

ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่
ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทย ซึ่ งประกอบธุ รกิจหลักใน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีสํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ หารมี ความเชื่ อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การกําหนดจํานวนสิ นทรั พย์แ ละหนี้ สิ นนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่ เกิ ดขึ้ น จริ งต่อ มู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
ดังนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
100%
100%
100%
100%
100%
100%

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสําคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่
คล้ายคลึงกัน
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้
หากบริ ษทั มี สิทธิ ได้รับหรื อมี ส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบอย่างมี นัย สําคัญ ต่อ จํานวนเงิ น ผลตอบแทนนั้น ได้ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยได้ร วมอยู่ใ น
งบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การเปลีย่ นแปลงจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุ งใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่ (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
สัญญาก่อสร้าง
รายได้
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
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มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้กาํ หนด 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุ งใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งจะมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าว ซึ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่ อง
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดัง กล่ า วข้า งต้น กํา หนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่ องมื อทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ
การด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้ องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่
มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สําหรั บผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ใน
การจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้และต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้เมื่อมีการโอนอํานาจควบคุมในอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว
รายได้คา่ เช่า
รายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรก
ที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุน
อื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลา
ที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
หนี้ สิ นผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ ายตลอดอายุการทํางาน
ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สิน
ดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
เมื่ อ ข้อ สมมติ ที่ ใ ช้ ใ นการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภัย มี ก ารเปลี่ ย นแปลง กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึก
ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
การกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั
เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษี ในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคา
เสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งในการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั
จะประมาณมู ลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มู ล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ ง
พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
การประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิ จ
ที่ เป็ นอยู่ในขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อ สมมติ ฐานที่ แตกต่างกัน อาจมี ผลต่อ จํานวน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
ต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์
ต้น ทุ น การพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ สดงในราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะตํ่า กว่า ราคาทุ น
ประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่ งที่ดิน การพัฒนาที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย
จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื เพื่อการได้มาซึ่ งการพัฒนาโครงการก่อนโครงการจะพัฒนาแล้วเสร็ จ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หักค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าํ เป็ นในการขาย
โดยประมาณ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณหาต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
(โดยคํานึงถึงต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้นด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่สาํ หรับขาย
ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จจากประมาณการใน
การประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีด่ นิ รอการพัฒ นา
ที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดินที่จะใช้พฒั นาต่อไปในอนาคต ซึ่ งแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุน
ประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น ได้แก่ ที่ ดิน อาคารและอาคารชุ ด ที่ ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อ
จากมู ลค่าที่ เพิ่มขึ้ นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติ ธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอาคารชุดแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
การรวมรายจ่ ายในภายหลังเข้าเป็ นมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์จะกระทําก็ต่อเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ที่
กลุ่ ม กิ จ การจะได้รั บ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ รายจ่ า ยนั้น และต้น ทุ น สามารถวัดมู ล ค่ า ได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาทั้งหมดจะรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้ น เมื่ อชิ้ นส่ วนของอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนถูกเปลี่ยนแทน ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดว้ ยมูลค่าตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารเท่ากับ 20 ปี
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ ง
อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายการผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายคื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ี ได้รั บจากการจําหน่ ายกับมู ลค่า
ตามบัญชีโดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนซึ่ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
ดังนี้
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

จํานวนปี
5 - 10
5
5

วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็ นเวลา 3 ปี และ 5 ปี
วิธีการตัดจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความ
เหมาะสม
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื นของสิ น ทรั พ ย์ หมายถึ ง มู ล ค่ ายุติ ธ รรรมหักต้น ทุ น ในการขายหรื อ มู ล ค่า จากการใช้ข อง
สิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์
นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลัง
หักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญ ญาเช่ า หัก ค่า ใช้จ่ ายทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ ก ในกําไรหรื อ ขาดทุ น
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินได้กาํ หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเมื่อครบกําหนดตาม
มูลค่าหรื ออัตราที่ตกลงร่ วมกัน ดังนั้น หากกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายเลือกซื้ อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกจํานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายซื้ อรวมไว้ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุ บนั ก่อนคํานึ งภาษีเงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ซึ่ งการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญมีดงั นี้
คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าประมาณการหนี้ สินที่บนั ทึกไว้เพียงพอกับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุ น ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารขาดทุ น สํ า หรั บ ปี ด้ว ยจํา นวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก ของหุ ้ น สามัญ
ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
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4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ าํ นาจควบคุ ม กลุ่ ม บริ ษ ัท หรื อ ถู ก
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่
มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายการบัญชีที่สาํ คัญที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2562
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ารับรอง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561
-

-

660,000.00

660,000.00

4,279,704.00

4,279,704.00

4,279,704.00

4,279,704.00

2,512,107.48

2,542,528.02

2,512,107.48

2,542,528.02

243,697.81

226,066.64

243,697.81

226,066.64

ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้ บู ริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
8,317,230.10
9,759,560.20
90,000.00
90,000.00
8,407,230.10
9,849,560.20
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
321,000.00
256,800.00
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
126,838,567.44 128,422,532.65
เงินประกันการเช่า
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด
805,920.00
805,920.00
805,920.00
805,920.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
31,958.76
31,425.90
31,958.76
31,425.90
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
22,000.00
ค่าบริ หารจัดการรับล่วงหน้า
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
1,435,252.34
1,735,252.34
บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
7,252.34
307,252.34
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้น - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
31,089,405.09
31,089,405.09
(31,089,405.09)
(31,089,405.09)
-

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
31,089,405.09
31,089,405.09
50,000.00
(50,000.00)
31,089,405.09
31,089,405.09
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ดอกเบีย้ ค้ างรับ – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมายเหตุ 6)
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
42,424,823.15
42,424,823.15
(42,424,823.15)
(42,424,823.15)
-

บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน
และไม่คิดดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
102,966,758.07
102,966,758.07
22,950,000.00
24,450,000.00
125,916,758.07
127,416,758.07

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
127,416,758.07
118,916,758.07
10,000,000.00
(1,500,000.00)
(1,500,000.00)
125,916,758.07
127,416,758.07
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ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
4,092,948.99
4,092,948.99
817,462.16
817,462.16
4,910,411.15
4,910,411.15

บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
รวม

บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกันและ
ไม่คิดดอกเบี้ย
ลักษณะความสั มพันธ์ ของบริษัท
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
บริ ษทั พี.ลิสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั พี แอนด์ บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่ารับรอง

5.

นโยบายการกําหนดราคา
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงในสัญญา
ราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
392,111.25
605,054.00
41,525,205.42 54,274,939.52
41,917,316.67 54,879,993.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
392,111.25
510,244.00
32,394,351.51 42,952,237.05
32,786,462.76 43,462,481.05
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6.

ลูกหนีอ้ ื่น
บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

7.

2562
123,322.70
1,614,309.21
3,586,761.86
5,324,393.77
5,324,393.77

2561
118,547.65
1,597,687.73
3,726,827.79
5,443,063.17
5,443,063.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
42,491,579.58
42,474,958.10
3,907,761.86
3,966,827.79
46,399,341.44
46,441,785.89
(42,424,823.15) (42,424,823.15)
3,974,518.29
4,016,962.74

ต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์
บาท
งบการเงินรวม
ที่ดิน
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
อื่น ๆ
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
ยอดคงเหลือ

2562
114,718,125.15
80,352,427.52
22,197,792.27
196,721.10

2561
119,908,394.65
89,356,245.49
23,057,824.16
151,353.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
108,907,556.09 114,097,825.59
76,480,788.24
85,484,606.21
22,191,271.03
23,051,302.92
125,926.55
80,558.55

16,641,473.52
234,106,539.56
(30,483,296.60)
203,623,242.96

16,858,766.34
249,332,583.74
(30,483,296.60)
218,849,287.14

16,598,752.13
224,304,294.04
(28,744,818.99)
195,559,475.05

16,816,044.95
239,530,338.22
(28,744,818.99)
210,785,519.23

บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินของโครงการบางส่ วน พร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ
จากสถาบันการเงิน
8.

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ได้ใช้เป็ นหลักประกันในการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการของบริ ษทั
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บาท
ทุนชําระแล้ว

บริ ษทั พี.บี.เอ็สเตท จํากัด
บริ ษทั เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รวยล้านล้าน จํากัด
รวม

2562
2,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2561
2562
2561
2,000,000.00
100
100
100,000,000.00
100
100
20,000,000.00
100
100

วิธีราคาทุน
2562
2,000,000.00
100,000,000.00
48,398,548.00
150,398,548.00

2561
2,000,000.00
100,000,000.00
48,398,548.00
150,398,548.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการด้อยค่า
2562
2561
(2,000,000.00) (2,000,000.00)
(21,559,980.56) (19,976,015.35)
(23,559,980.56) (21,976,015.35)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
2562
2561
100,000,000.00 100,000,000.00
26,838,567.44
28,422,532.65
126,838,567.44 128,422,532.65

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า

1,583,965.21

1,670,434.96
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10.

ทีด่ นิ รอการพัฒ นา
บาท
งบการเงินรวม
ที่ดินรอการพัฒนา
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ที่ดินรอการพัฒนา - สุ ทธิ

11.

2562
57,056,620.00
(27,056,620.00)
30,000,000.00

2561
57,056,620.00
(27,056,620.00)
30,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
55,218,750.00
55,218,750.00
(25,218,750.00) (25,218,750.00)
30,000,000.00
30,000,000.00

อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บาท
งบการเงินรวม
อาคาร
อาคารชุด

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19

รวม

195,237,987.60
1,267,495.25
(38,481.50)
196,467,001.35
1,046,562.72
197,513,564.07

7,226,324.94
7,226,324.94
7,226,324.94

228,544,812.73
1,267,495.25
(38,481.50)
229,773,826.48
1,046,562.72
230,820,389.20

82,497,383.42
9,971,156.22
(38,294.97)
92,430,244.67
10,104,691.42
102,534,936.09

4,750,424.86
222,196.13
4,972,620.99
206,324.98
5,178,945.97

87,247,808.28
10,193,352.35
(38,294.97)
97,402,865.66
10,311,016.40
107,713,882.06

104,036,756.68
94,978,627.98

2,253,703.95
2,047,378.97

132,370,960.82
123,106,507.14
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิทางบัญ ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19
26,080,500.19

รวม

195,237,987.60
1,267,495.25
(38,481.50)
196,467,001.35
1,046,562.72
197,513,564.07

221,318,487.79
1,267,495.25
(38,481.50)
222,547,501.54
1,046,562.72
223,594,064.26

82,497,383.42
9,971,156.22
(38,294.97)
92,430,244.67
10,104,691.42
102,534,936.09

82,497,383.42
9,971,156.22
(38,294.97)
92,430,244.67
10,104,691.42
102,534,936.09

104,036,756.68
94,978,627.98

130,117,256.87
121,059,128.17

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าพื้นที่สาํ นักงาน ดังต่อไปนี้

สัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงาน
(ผูใ้ ห้เช่า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราค่าเช่าต่อเดือน
ผูเ้ ช่า
ระยะเวลา
(ล้านบาท)
บริ ษทั อื่น
1 - 3 ปี
0.89
หน่วยงานราชการ
1 ปี
1.18

บริษัท
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ่ งมีราคาประเมินเท่ากับ จํานวนเงิน
341.70 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 25) โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยใช้วิธีการประเมินราคา
แบบวิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 15)
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บริษัทย่อย
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ่ งมีราคาประเมินเท่ากับ จํานวนเงิน
17.35 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 25) โดยใช้วธิ ีการประเมินราคาแบบเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
12.

อาคารและอุปกรณ์
บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4,001,270.11
(500,000.00)
3,501,270.11
(1,687,308.12)
1,813,961.99

14,337,642.54
149,927.81
(4,328,084.27)
10,159,486.08
123,095.01
(3,010,700.91)
7,271,880.18

11,833,227.61
(1,295,969.00)
10,537,258.61
(876,014.02)
9,661,244.59

30,172,140.26
149,927.81
(6,124,053.27)
24,198,014.80
123,095.01
(5,574,023.05)
18,747,086.76

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จํา หน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,453,831.27
80,935.08
(499,999.00)
3,034,767.35
79,229.68
(1,687,304.12)
1,426,692.91

13,378,671.38
300,211.68
(4,327,261.91)
9,351,621.15
285,159.79
(3,006,866.23)
6,629,914.71

11,073,106.21
444,472.65
(1,295,950.00)
10,221,628.86
315,611.75
(876,009.02)
9,661,231.59

27,905,608.86
825,619.41
(6,123,210.91)
22,608,017.36
680,001.22
(5,570,179.37)
17,717,839.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

466,502.76

807,864.93

315,629.75

1,589,997.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

387,269.08

641,965.47

13.00

1,029,247.55

มูลค่าสุ ทธิทางบัญ ชี
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

3,501,270.11
3,501,270.11
(1,687,308.12)
1,813,961.99

12,690,081.41
149,927.81
(4,001,255.76)
8,838,753.46
123,095.01
(2,226,680.03)
6,735,168.44

10,315,237.61
(1,113,979.00)
9,201,258.61
(876,014.02)
8,325,244.59

26,506,589.13
149,927.81
(5,115,234.76)
21,541,282.18
123,095.01
(4,790,002.17)
16,874,375.02

2,953,832.27
80,935.08
3,034,767.35
79,229.68
(1,687,304.12)
1,426,692.91

11,731,286.25
300,211.68
(4,000,459.40)
8,031,038.53
285,159.79
(2,222,908.35)
6,093,289.97

9,555,119.21
444,472.65
(1,113,962.00)
8,885,629.86
315,611.75
(876,009.02)
8,325,232.59

24,240,237.73
825,619.41
(5,114,421.40)
19,951,435.74
680,001.22
(4,786,221.49)
15,845,215.47

466,502.76
387,269.08

807,714.93
641,878.47

315,628.75
12.00

1,589,846.44
1,029,159.55

มูลค่าสุ ทธิทางบัญ ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ได้ตดั จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

0.14
0.54
0.68

0.15
0.67
0.82

0.14
0.54
0.68

0.15
0.67
0.82

16.14

21.17

14.27

18.51
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13.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
มกราคม 2561
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

32,727.56
5,043,750.00
3,847,199.80
338,942.05
9,262,619.41

ณ วันที่ 1
มกราคม 2561
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดินรอการพัฒนา
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

5,043,750.00
3,847,199.80
304,952.95
9,195,902.75

ขาดทุน
(32,727.56)
(5,043,750.00)
(3,847,199.80)
(36,936.70)
(8,960,614.06)

กําไร
(ขาดทุน)
(5,043,750.00)
(3,847,199.80)
31,795.00
(8,859,154.80)

ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(106,604.00)
(106,604.00)

ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(141,346.60)
(141,346.60)

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ขาด

195,401.35
195,401.35

(195
(195

บาท
งบการเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
195,401.35
195,401.35

ขาด

(195
(195

14.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บาท
งบการเงินรวม
2562
เจ้าหนี้การค้า

15.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

12,284.84

1,367,880.19

12,284.84

885,610.19

เจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

4,195,902.83
679,763.91
4,666,589.42
9,542,256.16

4,443,751.80
613,263.91
5,486,344.62
10,543,360.33

4,195,902.83
679,763.91
7,569,940.29
12,445,607.03

4,465,751.80
613,263.91
8,200,101.67
13,279,117.38

รวมทั้งหมด

9,554,541.00

11,911,240.52

12,457,891.87

14,164,727.57

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
22,465,186.30
32,426,571.74
(9,975,572.77)
(9,961,385.43)
12,489,613.53
22,465,186.31

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดงั นี้

ผูใ้ ห้กู้
บริษัท
ธนาคาร

รวม

วงเงิน
(ล้านบาท)
70

มูลหนี้ (ล้านบาท)
2562
2561
22.47

32.43

22.47

32.43

อ้างอิงอัตรา
ชําระคืนภายใน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ต่อปี (ร้อยละ)
1 ก.พ. 2565

MLR

การชําระหนี้
ชําระทุก 3 เดื อน รวม 28 งวด ตั้งแต่
เดื อนพฤษภาคม 2558 ถึง เดื อนกุมภาพันธ์ 2565
งวดที่ 1 - 27 ชําระงวดละ 2.50 ล้านบาท
งวดที่ 28 ชําระส่ วนที่เหลือทั้งหมด
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
32,426,571.74
42,373,691.68
(9,961,385.44)
(9,947,119.94)
22,465,186.30
32,426,571.74

ยอดยกมา
ลดลง
ยอดคงเหลือ

16.

บริ ษัท ได้จ ดจํา นองอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น (ดู ห มายเหตุ 11) เพื่ อ ใช้เ ป็ นหลัก ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ จาก
สถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันเต็มวงเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2562
2561

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,375,537.74

1,720,707.74

977,006.74

1,524,764.74

286,662.00
48,183.20

139,243.00
48,607.00

257,159.00
38,629.20

115,623.00
43,352.00

(58,366.00)
1,652,016.94

(39,477.00)
(78,669.00)
(414,874.00)
1,375,537.74

1,272,794.94

(23,423.00)
(71,237.00)
(612,073.00)
977,006.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
จํานวนเงินประมาณ 0.71 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.53 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 10 ปี และ 11 ปี ตามลําดับ
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ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานที่ สําคัญต่อมูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2562

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(61,899.00)
65,700.00
73,017.00
(69,284.00)
(77,390.00)
82,143.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(48,110.00)
51,052.00
56,730.00
(53,837.00)
(60,091.00) (63,763.00)

บาท
2561

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(50,394.00)
53,424.00
52,651.00
(50,073.00)
(55,156.00)
58,432.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(38,924.00)
41,246.00
40,689.00
(38,690.00)
(43,132.00)
45,663.00

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่ ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ข อง
พนักงานเนื่ องจากเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) มีดงั ต่อไปนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ (ตารางมรณะ)

งบการเงินรวม
3.12%, 2.46%, 3.25%
3.99%
0% - 47%
ปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3.12%
3.99%
0% - 47%
ปี 2560

กลุ่มบริ ษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แก่
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กาํ หนด เช่น พนักงานที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือนๆ สุ ดท้าย 400 วัน โดยกลุ่มบริ ษทั ได้แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เป็ นผลให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน และต้นทุนบริ การ
ในอดีตจากการแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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17.

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่ามูลค่า
หุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั จะต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้ จะ
นําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

18.

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน

19.

รายได้ อื่น
รายได้อื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวม

20.

2562
1,375,170.59
1,629,267.62
3,004,438.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,328,782.12
925,918.02
1,788,624.51
811,009.64
3,117,406.63
1,736,927.66

2561
984,400.94
226,309.80
1,210,710.74

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าที่ปรึ กษา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าสาธารณูปโภค

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

17,023,504.52

18,158,123.60

14,559,923.52

15,865,783.12

11,023,918.24

11,053,573.71

10,817,593.26

10,831,377.58

4,343,904.00

4,341,378.67

4,343,904.00

4,341,378.67

3,921,000.00

3,642,000.00

3,921,000.00

3,642,000.00

664,491.12

2,011,526.26

664,491.12

1,551,176.26

11,000,109.88

9,762,435.80

10,880,076.35

9,539,769.22
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21.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561
-

(1,369,020.25)

(195,401.35)
(195,401.35)

(8,960,614.06)
(10,329,634.31)

(195,401.35)
(195,401.35)

(8,859,154.80)
(8,859,154.80)

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2562
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(141,346.60)

2561
(106,604.00)

-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

(1)

บาท
(24,990,880.91)
4,998,176.18
(671,065.52)
700,928.03
6,387.23
(5,034,425.92)
(195,401.35)
(195,401.35)

2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

7
(53)

บาท
(19,474,423.98)
3,894,884.80
(650,907.12)
152,169.05
22,687.42
(4,787,854.40)
(1,369,020.25)
(8,960,614.06)
(10,329,634.31)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ให้ถือเป็ นรายได้ทางภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีเงินได้
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

(1)

บาท
(23,323,826.11)
4,664,765.22
(342,145.84)
395,192.00
(4,717,811.38)
(195,401.35)
(195,401.35)

2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

(37)

บาท
(23,954,206.32)
4,790,841.26
(354,317.27)
13,984.21
(4,450,508.20)
(8,859,154.80)
(8,859,154.80)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้จาํ นวนเงิน 184.29 ล้านบาท และ 176.34 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 171.72 ล้านบาท และ 162.22 ล้านบาท
ตามลําดับ) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่ม
บริ ษทั อาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้ จาํ นวนเงินดังกล่าวได้รวมผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจํานวนเงิน
95.70 ล้านบาท และ 77.88 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 88.67 ล้านบาท และ 72.18 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งจะ
ทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2563 ถึง 2567
22.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุ บนั กองทุนสํารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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23.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของส่ ว นงานของผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู ง สุ ด ด้า นการดําเนิ น งานของกลุ่ม บริ ษ ทั คื อ
กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจการหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และบริ การที่เกี่ยวข้อง โดย
ดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแล้วสามารถแยก
รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
รายได้จากการขาย
และบริ การ
19,920,000.00
ต้นทุนขายและบริ การ (16,072,537.74)
3,847,462.26
กําไรขั้นต้น

60,580,000.00
(42,248,825.15)
18,331,174.85

32,729,445.41
(19,054,431.30)
13,675,014.11

รวม

28,774,133.73
(18,171,679.57)
10,602,454.16

2562

2561

52,649,445.41
(35,126,969.04)
17,522,476.37

89,354,133.73
(60,420,504.72)
28,933,629.01

สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
สิ นทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการต้นทุน
โครงการ
ประมาณการหนี้สิน
เงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน

203,623,242.96
30,000,000.00
-

218,849,287.14
30,000,000.00
-

9,020,508.72

11,184,733.84

2,013,123.68
15,700,234.03

1,894,628.46
20,223,347.62

-

-

-

รวม

-

2562

2561

203,623,242.96
30,000,000.00

218,849,287.14
30,000,000.00

123,106,507.14

132,370,960.82

123,106,507.14

132,370,960.82

534,032.28

726,506.68

9,554,541.00

11,911,240.52

2,013,123.68
15,700,234.03

1,894,628.46
20,223,347.62

22,465,186.30

32,426,571.74

22,465,186.30

32,426,571.74
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24.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
24.1 ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 5.73 ล้านบาท
24.2 การจ่ายชําระตามสัญญา ดังต่อไปนี้
24.2.1 เช่าพื้นที่และบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.53 ล้านบาท
24.2.2 จ้างงานบริ การกับบริ ษทั อื่น อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.46 ล้านบาท
หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษัท
24.3 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเกี่ยวกับโครงการแห่งหนึ่ ง ดังนี้
24.3.1 ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินเป็ นสาธารณประโยชน์
24.3.2 ดูแลสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
24.3.3 ดําเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการ
24.3.4 ให้ชาํ ระค่าปรับวันละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั เพิกเฉยไม่ดาํ เนินการตามข้อ 2 และ 3
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริ ษทั รับผิดชอบดูแลสาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ
ส่ วนคําขออื่นให้ยกฟ้อง และเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ยนื่ ฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์
24.4 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องฐานผิดสัญญาเกี่ ยวกับโครงการแห่ งหนึ่ ง โดยให้บริ ษทั จัดทําสาธารณู ปโภคตามฟ้ อง หากส่ ง
มอบไม่ได้บริ ษทั ต้องชําระเงินรวมทั้งสิ้ น จํานวน 259.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้บริ ษทั จัดทําสาธารณู ปโภค
ตามฟ้องให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดทําสาธารณูปโภคตามฟ้องข้างต้น
24.5 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเรี ยกให้โอนกรรมสิ ทธิ์ สาธารณู ปโภคโครงการแห่ งหนึ่ ง (จําเลยร่ วม) เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2561 ศาลชั้นต้นได้มีค าํ พิพากษาให้บริ ษทั และจําเลยร่ วมโอนกรรมสิ ทธิ์ สาธารณู ปโภคโครงการให้
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ร่ วม ชําระค่าโอนกรรมสิ ทธิ์ และชําระค่าเสี ยหาย จํานวน 0.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้นให้บริ ษทั และจําเลยร่ วม
โอนกรรมสิ ทธิ์ สาธารณู ปโภคโครงการให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ร่ วม และชําระค่าโอนกรรมสิ ทธิ์ ส่ วนค่าเสี ยหาย
จํานวน 0.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้ยกฟ้อง
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ ห ารได้ประเมิ นผลกระทบจากคดี ดังกล่าวข้า งต้นเพื่อประมาณการหนี้ สิ นเกี่ ยวกับผลเสี ย หาย
จากคดีฟ้องร้องภายใต้บญั ชี “ประมาณการหนี้สิน”
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25.

ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์ที่เปิ ดเผยมู ลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพ ย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

341,700,000.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพ ย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

17,350,000.00

-

-

341,700,000.00

รวม
359,050,000.00

รวม
341,700,000.00

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุ 11)
26.

เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของข้อมูลทางบัญชีที่สาํ คัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรั กษาระดับ เงิ นทุ นให้ม นั่ คงเพื่อ รั กษานักลงทุ น เจ้าหนี้ แ ละความเชื่ อ มัน่
ของตลาดและก่ อให้เกิ ดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มี การกํากับ ดู แลผลตอบแทนของเงิ นทุ น
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่คู่คา้ ไม่สามารถชําระหนี้ ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั เกิดความสู ญเสี ยทางการเงินได้
กลุ่ม บริ ษ ทั ได้มี นโยบายในการป้ องกัน ความเสี่ ย งนี้ โ ดยการวิเ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ของคู่ค า้ กลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อ ว่า
มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยง คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มบริ ษทั กูย้ ืมเงิ นมาเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานและพัฒนาโครงการ ซึ่ งต้องจ่ายดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ครื่ องมื อ ทางการเงิ น ใดเพื่ อ ลดความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ จ ะเกิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หรื อความเสี่ ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยุง่ ยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันต่อเวลา
ต่อภาระผูกพันที่ ระบุไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิ น ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิ ดจากการที่ กิจการไม่สามารถขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่ คราว และลูกหนี้ อื่น
ความสามารถในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั อื่น และการรับชําระมูลค่าของโครงการที่เสร็ จและลงนาม
ในสัญญาซื้ อขายแล้วจากลูกค้า
มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่ อ งจากสิ นทรั พย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ จัด อยู่ใ นประเภทระยะสั้ น ส่ วนหนี้ สิ นระยะยาวมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในท้องตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่าตามบัญชี
27.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษทั ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หมายเหตุ
3

2562

2561

5

41,917,316.67
96,705,513.36
5,324,393.77
203,623,242.96
518,275.45
348,088,742.21

54,879,993.52
95,636,071.44
5,443,063.17
218,849,287.14
1,422,184.35
376,230,599.62

32,786,462.76
96,705,513.36
3,974,518.29
195,559,475.05
362,021.71
329,387,991.17

43,462,481.05
95,636,071.44
4,016,962.74
210,785,519.23
1,221,870.48
355,122,904.94

954,920.00
30,000,000.00
123,106,507.14
1,029,247.55
62,102.82
5,851,577.12
161,004,354.63
509,093,096.84

954,920.00
30,000,000.00
132,370,960.82
1,589,997.44
52,845.44
195,401.35
7,354,718.33
172,518,843.38
548,749,443.00

954,920.00
126,838,567.44
30,000,000.00
121,059,128.17
1,029,159.55
62,095.82
5,839,730.80
285,783,601.78
615,171,592.95

954,920.00
128,422,532.65
30,000,000.00
130,117,256.87
1,589,846.44
52,838.44
195,401.35
7,339,135.88
298,671,931.63
653,794,836.57

4, 6
7

8
4, 9
10
11, 25
12
13
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษทั ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
3

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
4, 14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
15
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการต้นทุนโครงการ
24
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
15
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 336,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 336,000,000 หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
17
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
18
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

9,554,541.00
9,975,572.77
2,013,123.68
15,700,234.03
8,595,308.63
45,838,780.11

11,911,240.52
9,961,385.43
697,535.75
1,894,628.46
20,223,347.62
5,563,498.65
50,251,636.43

12,457,891.87
9,975,572.77
125,916,758.07
1,921,984.50
14,937,187.62
10,036,468.11
175,245,862.94

14,164,727.57
9,961,385.43
127,416,758.07
1,766,623.04
19,460,301.21
7,483,819.20
180,253,614.52

12,489,613.53
1,652,016.94
2,432,189.00
16,573,819.47
62,412,599.58

22,465,186.31
1,375,537.74
2,848,669.00
26,689,393.05
76,941,029.48

12,489,613.53
1,272,794.94
2,432,189.00
16,194,597.47
191,440,460.41

22,465,186.31
977,006.74
2,848,669.00
26,290,862.05
206,544,476.57

336,000,000.00

336,000,000.00

336,000,000.00

336,000,000.00

336,000,000.00
88,750,822.16

336,000,000.00
88,750,822.16

336,000,000.00
88,750,822.16

336,000,000.00
88,750,822.16

13,287,118.97
8,642,556.13
446,680,497.26
509,093,096.84

13,287,118.97
33,770,472.39
471,808,413.52
548,749,443.00

13,287,118.97
(14,306,808.59)
423,731,132.54
615,171,592.95

13,287,118.97
9,212,418.87
447,250,360.00
653,794,836.57

7

บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
3
รายได้ จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4, 19
20
4, 20

21

ขาดทุนสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

21

กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

52,649,445.41
(35,126,969.04)
17,522,476.37
3,004,438.21
(4,767,207.49)
(39,288,889.37)

89,354,133.73
(60,420,504.72)
28,933,629.01
1,210,710.74
(6,569,472.23)
(41,042,496.60)

52,649,445.41
(35,126,969.04)
17,522,476.37
3,117,406.63
(4,767,207.49)
(37,734,802.99)

75,404,133.73
(55,099,775.09)
20,304,358.64
1,736,927.66
(5,556,009.41)
(38,432,688.31)

(1,461,698.63)
(24,990,880.91)

(2,006,794.90)
(19,474,423.98)

(1,461,698.63)
(23,323,826.11)

(2,006,794.90)
(23,954,206.32)

(195,401.35)

(10,329,634.31)

(195,401.35)

(8,859,154.80)

(25,186,282.26)

(29,804,058.29)

(23,519,227.46)

(32,813,361.12)

58,366.00

533,020.00

-

706,733.00

(106,604.00)

-

(141,346.60)

58,366.00
(25,127,916.26)

426,416.00
(29,377,642.29)

(23,519,227.46)

565,386.40
(32,247,974.72)

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

3

(0.07)

(0.09)

(0.07)

(0.10)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

3

336,000,000

336,000,000

336,000,000

336,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
13,287,118.97
63,148,114.68

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
336,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
88,750,822.16

336,000,000.00

88,750,822.16

13,287,118.97

(29,804,058.29)
426,416.00
33,770,472.39

(29,804,058.29)
426,416.00
471,808,413.52

336,000,000.00

88,750,822.16

13,287,118.97

(25,186,282.26)
58,366.00
8,642,556.13

(25,186,282.26)
58,366.00
446,680,497.26

รวม
501,186,055.81

9

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
มูลค่าหุน้
88,750,822.16
13,287,118.97
41,460,393.59

รวม
479,498,334.72

336,000,000.00

88,750,822.16

13,287,118.97

(32,813,361.12)
565,386.40
9,212,418.87

(32,813,361.12)
565,386.40
447,250,360.00

336,000,000.00

88,750,822.16

13,287,118.97

(23,519,227.46)
(14,306,808.59)

(23,519,227.46)
423,731,132.54

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
336,000,000.00

10

บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิ รับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมดําเนิ นงาน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้ สิน
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ประมาณการต้นทุนโครงการ
ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(24,990,880.91)

(19,474,423.98)

(23,323,826.11)

(23,954,206.32)

996,972.17
11,023,918.24
(10,178.32)
(1,375,170.59)
1,461,698.63
(1,196,046.69)
334,845.20

11,053,573.71
1,029.89
(984,400.94)
2,006,794.90
1,526,092.82
187,850.00

980,750.37
1,583,965.21
10,817,593.26
(10,241.32)
(1,328,782.12)
1,461,698.63
(735,776.69)
295,788.20

1,670,434.96
10,831,377.58
1,000.89
(925,918.02)
2,006,794.90
763,046.41
158,975.00

(13,754,842.27)

(5,683,483.60)

(10,258,830.57)

(9,448,494.60)

6,502.73
15,226,044.18
(64,275.12)
(8,358.76)

(3,620,469.36)
39,357,846.34
116,397.44
13,539.32

(53,500.42)
(50,000.00)
50,000.00
15,226,044.18
(108,335.25)
(12,558.76)

(2,229,863.03)
34,102,617.49
36,363.43
(13,748.50)

(1,010,118.58)
118,495.22
(4,523,113.59)
3,031,809.98

1,965,631.05
(70,189.67)
(538,744.20)
(1,983,312.41)

(820,524.76)
155,361.46
(4,523,113.59)
2,552,648.91

453,727.13
(81,160.29)
(538,744.20)
(2,583,345.01)

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

(316,480.00)

334,857.21

(316,480.00)

334,857.21

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

(1,294,336.21)
1,358,549.11
(1,662,505.97)

29,892,072.12
937,399.87
(2,112,462.89)

1,840,711.20
1,312,160.64
(964,506.35)

20,032,209.63
878,916.95
(1,183,668.18)

เงินรับคืนภาษีเงินได้

2,476,470.19

1,939,201.94

2,476,470.19

1,939,201.94

878,177.12

30,656,211.04

4,664,835.68

21,666,660.34

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จําหน่ายอุปกรณ์

(1,069,441.92)
(1,046,562.72)
(123,095.01)
(42,158.00)
14,022.00

(40,485,217.12)
(1,267,495.25)
(149,927.81)
(7,290.00)
-

(1,069,441.92)
(1,046,562.72)
(123,095.01)
(42,158.00)
14,022.00

(40,485,217.12)
(1,267,495.25)
(149,927.81)
(7,290.00)
-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,267,235.65)

(41,909,930.18)

(2,267,235.65)

(41,909,930.18)

(9,961,385.44)
(1,612,232.88)

(9,947,119.94)
(296,303.75)
(2,054,137.37)

(1,500,000.00)
(9,961,385.44)
(1,612,232.88)

10,000,000.00
(1,500,000.00)
(9,947,119.94)
(296,303.75)
(2,054,137.37)

(11,573,618.32)
(12,962,676.85)

(12,297,561.06)
(23,551,280.20)

(13,073,618.32)
(10,676,018.29)

(3,797,561.06)
(24,040,830.90)

54,879,993.52
41,917,316.67

78,431,273.72
54,879,993.52

43,462,481.05
32,786,462.76

67,503,311.95
43,462,481.05

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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