
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
 
บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2562 



 

 
                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 )ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว(  
 
1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี  1919 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง                 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2539 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
เพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้ใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบัญชีของ 
กลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)
ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม
บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2562 2561 2561

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

สัดส่วนเงินลงทุน
30 กนัยายน
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชี 
ท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การเปล่ียนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด 2562 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ 
จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึง
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้าํหนด 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ 
จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มี 
การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ี 
มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั (ดูหมายเหตุ 2) 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทั
ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561
รายไดค่้าบริหารจดัการ

บริษทัยอ่ย -                     -                     495                     495                     
ค่าเช่าจ่าย

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 3,211                  3,211                  3,211                  3,211                  
ค่าบริการ

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1,882                  1,919                  1,882                  1,919                  
ค่ารับรอง

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 164                     226                     164                     226                     

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,234                     7,674                     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 68                          68                          
รวม 6,302                     7,742                     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561
ลูกหน้ีอื่น

บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั -                   -                   305                   257                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 6) -                   -                   128,423            128,423            
เงินประกนัการเช่า

บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 806                   806                   806                   806                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น

บริษทั พี.ลสิซ่ิง จาํกดั 30                     31                     30                     31                     
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั 19                     -                   19                     -                   
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั -                   -                   -                   22                     

ค่าบริหารจดัการรับล่วงหนา้
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                   -                   1,510                1,735                
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                   -                   82                     307                   

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 31,139                31,089                
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (31,089) (31,089)
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ 50                       -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562
และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561
ยอดยกมา 31,089                31,089                
เพิ่มข้ึน 50                       -                     
ยอดคงเหลือ 31,139                31,089                

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 42,425                42,425                
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (42,425) (42,425)
ดอกเบี้ยคา้งรับ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกนั และ
ไม่คิดดอกเบ้ีย 
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 102,967              102,967              
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 23,250 24,450
รวม 126,217              127,417              

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561
มีดงัน้ี 

2562 2561
ยอดยกมา 127,417              118,917              
ลดลง (1,200) (1,200)
ยอดคงเหลือ 126,217              117,717              

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 4,093                  4,093                  
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 817 817
รวม 4,910                  4,910                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
บริษทัมีเงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัประกนั และ
ไม่คิดดอกเบ้ีย 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั ไทย ผูถ้ือหุน้ร่วมกนั
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้ร่วมกนั

ลักษณะความสัมพันธ์

 

หลักเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามที่ตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามท่ีตกลงในสัญญา
ค่ารับรอง ราคาตลาด

นโยบายการกาํหนดราคา

 

5. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

2562 2561 2562 2561
ท่ีดิน 117,282            119,908            111,472            114,098            
ค่าก่อสร้าง 84,907              89,356              81,036              85,484              
ค่าสาธารณูปโภค 22,623              23,058              22,616              23,051              
อื่น ๆ 141                   151                   70                     81                     
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน
ที่บนัทึกเป็นตน้ทุน 16,739              16,859              16,696              16,816              

รวม 241,692 249,332 231,890 239,530
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (30,483) (30,483) (28,745) (28,745)
ยอดคงเหลือ 211,209 218,849 203,145 210,785

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินของโครงการบางส่วน พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการดงักล่าว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงิน 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงตามวธิีราคาทุน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
บริษทั พี.บี.เอ็สเตท จาํกดั 2,000          2,000          100 100 2,000        2,000        (2,000)       (2,000)      -             -              
บริษทั เฮา้ส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จาํกดั 100,000      100,000      100 100 100,000    100,000    -             -           100,000     100,000      
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 20,000        20,000        100 100 48,398      48,398      (19,975)     (19,975)    28,423       28,423        
รวม 150,398    150,398    (21,975)     (21,975)    128,423     128,423      

ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
พนับาท

ราคาทุน
พนับาท

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีสุทธิ
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7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 132,371 130,117 
ซ้ือ/โอนเขา้ - ราคาทุน 875 875 
ค่าเส่ือมราคา (7,792) (7,638)
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 125,454 123,354 

พนับาท

 
บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 8) 

8. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 24,957                    32,426                    
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,972) (9,961)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,985                    22,465                    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 

2562 2561
ยอดยกมา 32,426                    42,373                    
ลดลง (7,469) (7,458)
ยอดคงเหลือ 24,957                    34,915                    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 
บริษทัไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 7) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
รวมทั้งกรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเตม็วงเงิน 
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9. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ 
กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สามารถแยกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการ
ดาํเนินงาน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและบริการ 9,940          46,990        24,478        20,196        34,418         67,186         
ตน้ทุนขายและบริการ (8,229)         (31,482)       (14,366)       (13,339)       (22,595)        (44,821)        
กาํไรขั้นตน้ 1,711          15,508        10,112        6,857          11,823         22,365         

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม
พนับาท

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561 2562 2561

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 211,209      218,849      -             -             211,209       218,849       
ท่ีดินรอการพฒันา 30,000        30,000        -             -             30,000         30,000         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -              -             125,454      132,371      125,454       132,371       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 8,589          11,185        692             726             9,281           11,911         
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 1,959          1,895          -             -             1,959           1,895           
ประมาณการหน้ีสิน 17,338        20,223        -             -             17,338         20,223         
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -              -             24,957        32,426        24,957         32,426         

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ รวม
พนับาท

สินทรัพย์

หน้ีสิน

 
10. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้   

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

บริษัท 

10.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค จาํนวนเงิน 5.73 ลา้นบาท  
10.2 การจ่ายชาํระตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

10.2.1 เช่าพ้ืนท่ีและบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.53 ลา้นบาท  
10.2.2 จา้งงานบริการกบับริษทัอ่ืน มูลค่าคงเหลือ 0.24 ลา้นบาท และอตัราค่าบริการเดือนละ 0.46 ลา้นบาท 
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หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

บริษัท 

10.3 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผดิสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
10.3.1 ใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเป็นสาธารณประโยชน์ 
10.3.2 ดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
10.3.3 ดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินโครงการ  
10.3.4 ใหช้าํระค่าปรับวนัละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเพิกเฉยไม่ดาํเนินการตามขอ้ 2 และ 3  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ศาลชั้นตน้พิพากษาใหบ้ริษทัรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ส่วน
คาํขออ่ืนใหย้กฟ้อง และเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ปัจจุบนั
บริษทัไดย้ืน่ฎีกาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 

10.4 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้อง หากส่งมอบ
ไม่ไดบ้ริษทัตอ้งชาํระเงินรวมทั้งส้ิน จาํนวน 259.44 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้อง
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องขา้งตน้ 
 

10.5 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกใหโ้อนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการแห่งหน่ึง (จาํเลยร่วม) เม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัและจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการให้เป็น
กรรมสิทธ์ิร่วม ชาํระค่าโอนกรรมสิทธ์ิ และชาํระค่าเสียหาย จาํนวน 0.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายจากคดี
ความฟ้องร้องภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” 

11. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,063                   54,880                   31,640                   43,463                   
   เงินลงทุนชัว่คราว 96,426                   95,636                   96,426                   95,636                   
   ลูกหน้ีอ่ืน 4 3,400                     5,443                     2,035                     4,017                     
   เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                         50                          -                        
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5 211,209                 218,849                 203,145                 210,785                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 712                        1,422                     503                        1,222                     
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 352,810                 376,230                 333,799                 355,123                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 955                        955                        955                        955                        
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 6 -                        -                         128,423                 128,423                 
   ท่ีดินรอการพฒันา 30,000                   30,000                   30,000                   30,000                   
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 125,454                 132,371                 123,354                 130,117                 
   อาคารและอุปกรณ์ 1,118                     1,590                     1,118                     1,590                     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 70                          53                          70                          53                          
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                        195                        -                        195                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 5,541                     7,355                     5,530                     7,339                     
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 163,138                 172,519                 289,450                 298,672                 
   รวมสินทรัพย์ 515,948                 548,749                 623,249                 653,795                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 9,281                     11,911                   12,166                   14,165                   
   หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 9,972                     9,961                     9,972                     9,961                     
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                         126,217                 127,417                 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        698                        -                        -                        
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 1,959                     1,895                     1,852                     1,767                     
   ประมาณการหน้ีสิน 10 17,338                   20,223                   16,575                   19,460                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 7,027                     5,563                     8,619                     7,484                     
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 45,577                   50,251                   175,401                 180,254                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 14,985                   22,465                   14,985                   22,465                   
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,606                     1,376                     1,230                     977                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,432                     2,849                     2,432                     2,849                     
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 19,023                   26,690                   18,647                   26,291                   
รวมหนีสิ้น 64,600                   76,941                   194,048                 206,545                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 336,000                 336,000                 336,000                 336,000                 
      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000                 336,000                 336,000                 336,000                 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88,751                   88,751                   88,751                   88,751                   
   กาํไร(ขาดทุน)สะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,287                   13,287                   13,287                   13,287                   
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 13,310                   33,770                   (8,837)                   9,212                     
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 451,348                 471,808                 429,201                 447,250                 
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 515,948                 548,749                 623,249                 653,795                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ 8,152                  32,385                8,152                  32,385                
ตน้ทุนขายและบริการ (4,977)                (24,306)              (4,977)                (24,306)              
กําไรขั้นต้น 3,175                  8,079                  3,175                  8,079                  
รายไดอ่ื้น 604                     279                     760                     440                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (128)                   (1,968)                (128)                   (1,968)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,282)              (9,513)                (9,464)                (8,796)                
ตน้ทุนทางการเงิน (352)                   (488)                   (352)                   (488)                   
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (6,983)                (3,611)                (6,009)                (2,733)                
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (188)                   25                       (195)                   -                     
ขาดทุนสําหรับงวด (7,171)                (3,586)                (6,204)                (2,733)                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,171)                (3,586)                (6,204)                (2,733)                

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.02)                  (0.01)                  (0.02)                  (0.01)                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 336,000,000       336,000,000       336,000,000       336,000,000       

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ 8,152                  32,385                8,152                  32,385                
ตน้ทุนขายและบริการ (4,977)                (24,306)              (4,977)                (24,306)              
กําไรขั้นต้น 3,175                  8,079                  3,175                  8,079                  
รายไดอ่ื้น 604                     279                     760                     440                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (128)                   (1,968)                (128)                   (1,968)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,282)              (9,513)                (9,464)                (8,796)                
ตน้ทุนทางการเงิน (352)                   (488)                   (352)                   (488)                   
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (6,983)                (3,611)                (6,009)                (2,733)                
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (188)                   25                       (195)                   -                     
ขาดทุนสําหรับงวด (7,171)                (3,586)                (6,204)                (2,733)                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,171)                (3,586)                (6,204)                (2,733)                

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.02)                  (0.01)                  (0.02)                  (0.01)                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 336,000,000       336,000,000       336,000,000       336,000,000       

พนับาท
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บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (20,506)                 (20,506)                    
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                       -                       46                         46                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 336,000                    88,751                 13,287                 13,310                  451,348                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 336,000                    88,751                 13,287                 63,148                  501,186                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (14,591)                 (14,591)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 336,000                    88,751                 13,287                 48,557                  486,595                   

พนับาท
งบการเงินรวม
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" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (18,049)                 (18,049)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 336,000                    88,751                 13,287                 (8,837)                   429,201                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 336,000                    88,751                 13,287                 41,460                  479,498                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (17,842)                 (17,842)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 336,000                    88,751                 13,287                 23,618                  461,656                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (20,323)                (13,197)                (17,854)                (17,842)                
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 997                       -                       981                      -                       
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 8,406                    8,263                   8,251                   8,097                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                       1                          -                       1                          
ดอกเบ้ียรับ (992)                     (783)                     (963)                     (761)                     
ดอกเบ้ียจ่าย 1,144                    1,553                   1,144                   1,553                   
รายไดจ้ากการตดับญัชีหน้ีสิน (1,196)                  -                       (736)                     -                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 289                       131                      253                      119                      

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (11,675)                (4,032)                  (8,924)                  (8,833)                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีอ่ืน 1,925                    (2,136)                  1,880                   (731)                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (50)                       -                       
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7,640                    28,802                 7,640                   23,547                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (259)                     (169)                     (249)                     (196)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32                         (79)                       28                        (107)                     

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,284)                  1,549                   (1,113)                  329                      
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 64                         (254)                     85                        (266)                     
ประมาณการหน้ีสิน (2,885)                  -                       (2,885)                  -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,464                    3,029                   1,135                   2,580                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (317)                     486                      (317)                     486                      

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (5,295)                  27,196                 (2,770)                  16,809                 
รับดอกเบ้ีย 981                       784                      952                      762                      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,393)                  (1,766)                  (695)                     (837)                     
เงินรับคืนภาษีเงินได้ 2,476                    1,940                   2,476                   1,940                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (3,231)                  28,154                 (37)                       18,674                 

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (790)                     (456)                     (790)                     (456)                     
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (875)                     (218)                     (875)                     (218)                     
ซ้ืออุปกรณ์ (116)                     (56)                       (116)                     (56)                       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (42)                       -                       (42)                       -                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,823)                  (730)                     (1,823)                  (730)                     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (1,200)                  (1,200)                  
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (7,469)                  (7,458)                  (7,469)                  (7,458)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                       (296)                     -                       (296)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (1,294)                  (1,594)                  (1,294)                  (1,594)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (8,763)                  (9,348)                  (9,963)                  (10,548)                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (13,817)                18,076                 (11,823)                7,396                   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 54,880                 78,431                 43,463                 67,503                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 41,063                 96,507                 31,640                 74,899                 

พนับาท
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