รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ปจํากัด(มหาชน)และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ม
บริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการณวันที่ 31 ธันวาคม 2561งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึ งหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ปจํากัด(มหาชน)และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณวันที่ 31 ธันวาคม2561และ
ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การและข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ขา้ พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การด้ อยค่ าของต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์ ทีด่ นิ รอการพัฒ นาและอสั งหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุน
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 7ข้อ 10และข้อ 11นโยบายการบัญชีและรายละเอียดสําหรับต้นทุนการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ดินรอการพัฒนา และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีนยั สําคัญต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าว เนื่ องจากในการพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และผูป้ ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู ้ความสามารถของผูป้ ระเมินราคาอิสระ อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินราคาอิสระและ
สอบทานความสมเหตุสมผลของวิธีการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 25นโยบายการบัญ ชี และรายละเอียดสําหรั บหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น
บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องที่อยูภ่ ายใต้การพิจารณาคดีของศาล ซึ่ งผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ ผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้ สิน เนื่องจากความไม่แน่นอนของคดีฟ้องร้องดังกล่าวจึงได้กาํ หนด
เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ส อบทานหนังสื อ ยืน ยัน จากทนายความของบริ ษ ัท และประเมิ น ผลของหนังสื อ ยืน ยัน ดังกล่ าว และสอบถาม
รายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผูบ้ ริ หาร ตลอดจนวิธีการที่ผูบ้ ริ หารใช้ในการประเมินและ
พิจารณาหนี้ สินจากคดีฟ้องร้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจําปี นั้นข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แลเพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมู ลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องการเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง(ตามความเหมาะสม)และการใช้เกณฑ์การ
บัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ หรื อ ไม่ ไ ม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ยความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไปข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้ห ลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้าความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมี นัยสําคัญ ต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ถา้ ข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งหรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ
ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ จนถึ งวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

4

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บ ันและกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บ ายเรื่ องเหล่านี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 21กุมภาพันธ์2562

5

บริ ษทั ปรี ชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม2561

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

หมายเหตุ
3

2561

2560

5

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

78,431,273.72
55,150,854.32
1,775,592.74
258,207,133.48
1,538,581.79
395,103,436.05

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

67,503,311.95
55,150,854.32
1,740,098.64
244,888,136.72
1,258,233.91
370,540,635.54

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
30,000,000.00
141,297,004.45
2,266,531.40
80,158.39
9,262,619.41
8,123,634.10
191,984,867.75
587,088,303.80

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

954,920.00
130,092,967.61
30,000,000.00
138,821,104.37
2,266,351.40
80,151.39
9,195,902.75
8,080,921.14
319,492,318.66
690,032,954.20

4, 6
7

8
4, 9
10
11, 26
12
13
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
3

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4, 14
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
16
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการต้นทุนโครงการ
ประมาณการหนี้สิน
25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
15
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
17
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 336,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 336,000,000 หุ ้น ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

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

9,992,951.94
10,243,423.68
257,152.90
1,964,818.13
19,235,999.00
7,546,811.06
49,241,156.71

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

13,758,342.91
10,243,423.68
118,916,758.07
1,847,783.33
19,235,999.00
10,067,164.21
174,069,471.20

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

32,426,571.75
1,720,707.74
2,513,811.79
36,661,091.28
85,902,247.99

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

32,426,571.75
1,524,764.74
2,513,811.79
36,465,148.28
210,534,619.48

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
33,770,472.39
471,808,413.52
548,749,443.00

13,287,118.97
63,148,114.68
501,186,055.81
587,088,303.80

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

13,287,118.97
41,460,393.59
479,498,334.72
690,032,954.20

7

บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
3
รายได้ จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

4, 20
21
4, 21

22

ขาดทุนสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

22

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

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

61,882,260.98
(45,086,048.58)
16,796,212.40
1,996,914.88
(5,847,175.22)
(53,762,108.73)

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

56,373,290.98
(43,011,902.64)
13,361,388.34
1,893,877.19
(5,504,945.22)
(51,834,371.09)

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

(2,565,886.30)
(43,382,042.97)

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

(2,565,886.30)
(44,649,937.08)

(10,329,634.31)

2,373,240.63

(8,859,154.80)

2,683,934.31

(29,804,058.29)

(41,008,802.34)

(32,813,361.12)

(41,966,002.77)

533,020.00

(204,149.10)

706,733.00

(204,149.10)

(106,604.00)

40,829.82

(141,346.60)

40,829.82

426,416.00
(29,377,642.29)

(163,319.28)
(41,172,121.62)

565,386.40
(32,247,974.72)

(163,319.28)
(42,129,322.05)

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

3

(0.09)

(0.12)

(0.10)

(0.12)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

3

336,000,000

336,000,000

336,000,000

336,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
13,287,118.97
104,320,236.30

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
336,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
88,750,822.16

336,000,000.00

88,750,822.16

13,287,118.97

(41,008,802.34)
(163,319.28)
63,148,114.68

(41,008,802.34)
(163,319.28)
501,186,055.81

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

รวม
542,358,177.43
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
มูลค่าหุน้
88,750,822.16
13,287,118.97
83,589,715.64

รวม
521,627,656.77

336,000,000.00

88,750,822.16

13,287,118.97

(41,966,002.77)
(163,319.28)
41,460,393.59

(41,966,002.77)
(163,319.28)
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

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
336,000,000.00
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิ รับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
รายได้จากการตัดบัญชีหนี้ สิน
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ประมาณการต้นทุนโครงการ
ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

(19,474,423.98)

(43,382,042.97)

(23,954,206.32)

(44,649,937.08)

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

11,051,013.38
(955,950.98)
2,565,886.30
(89,707.63)
(229,431.33)
13,770,199.00
178,091.37

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

10,844,480.22
(929,041.75)
2,565,886.30
1,185,294.42
(89,713.63)
(41,111.33)
13,770,199.00
154,472.54

(5,683,483.60)

(17,091,942.86)

(9,448,494.60)

(17,189,471.31)

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

(18,633.74)
26,487,054.25
94,048.85
(123,427.25)

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

(25,818.59)
24,438,546.44
11,551.25
(9,000.00)

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

(141,155.87)
(3,811,881.45)
6,846,883.23

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

(369,386.57)
(3,429,420.91)
6,228,337.11

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

334,857.21

931,757.00

334,857.21

931,757.00

เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

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

13,172,702.16
957,034.50
(840,274.95)

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

10,587,094.42
930,125.27
(895,143.10)

เงินรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,939,201.94
30,656,211.04

13,289,461.71

1,939,201.94
21,666,660.34

10,622,076.59
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จําหน่ายสิ นทรัพย์

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

(737,478.82)
(265,827.35)
(208,274.20)
(48,150.00)
89,719.63

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

(737,478.82)
(265,827.35)
(208,274.20)
(48,150.00)
89,719.63

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(41,909,930.18)

(1,170,010.74)

(41,909,930.18)

(1,170,010.74)

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

(9,932,854.45)
(427,912.33)
(2,613,228.76)

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

(2,000,000.00)
(9,932,854.45)
(427,912.33)
(2,613,228.76)

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

(12,973,995.54)
(854,544.57)

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

(14,973,995.54)
(5,521,929.69)

78,431,273.72
54,879,993.52

79,285,818.29
78,431,273.72

67,503,311.95
43,462,481.05

73,025,241.64
67,503,311.95

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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