
   
 

 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย 
 
งบการเงิน 
สําหรบัปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี 
ท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจาณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงการวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควร
ของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 
 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 



2 
 

 
ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ 
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่ งแวดลอม จํ ากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน 
 
ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 เกี่ยวกับรายการซื้อท่ีดินจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เพื่อนํามาพัฒนาเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนายในอนาคต ท้ังนี้รายการดังกลาวเขาขายการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝายบริหารอยูระหวาง
ดําเนินการใหครบถวนตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2547 และขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได ท่ีมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ ท้ังนี้
ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไขตอกรณีเหลานี้แตอยางใด 
 
 
 
(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4165 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ 2557 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 151,263,078        41,619,128          59,873,780 91,896,297          27,831,688          48,187,524          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  7 54,900,981          50,114,212          53,165,383 53,232,458          49,680,745          52,038,183          

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 291,417,612        411,113,244        449,594,590 249,431,037        334,733,577        356,696,590        

วัสดุคงเหลือ 3,264,589            3,231,758            3,306,656 3,264,589            3,231,758            3,306,657            

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 500,846,260        506,078,342        565,940,409 397,824,381        415,477,768        460,228,954        

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 755,733               904,735               904,735               755,733               904,735               904,735               

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 9 38,470,680 27,935,826 30,262,000          38,470,680 27,935,826          30,262,000          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - - 295,102,890        325,102,889        325,102,889        

ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - - - - 7,374,524            

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอ่ืนและดอกเบี้ยคางรับ 11 - 27,147,495          37,679,774 - - -

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต 12 446,704,821        351,358,751        230,877,324 276,182,347        179,701,427        68,910,000          

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13 10,155,001          - - - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 14 160,429,661        163,004,409        183,450,221 159,594,145 161,686,920        149,363,322        

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 17                        4,430                   61,141 17 4,430                   61,141                 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3, 20 2,472,769            2,979,734            3,822,511 1,656,754 1,694,937            2,329,420            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16 4,118,289            56,184,544          84,394,759 2,923,130 54,597,507          83,454,233          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 663,106,971        629,519,924        571,452,465 774,685,696        751,628,671        667,762,264        

รวมสินทรัพย 1,163,953,231     1,135,598,266     1,137,392,874 1,172,510,077     1,167,106,439     1,127,991,218     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการอื่น 36,760,736 43,003,925 38,537,775 34,349,779          41,336,517          36,406,225          

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 466,331               404,326               385,483               720,791               404,326               385,483               

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - - - 22,762,942          -

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 - 1,128,586            20,288,548          - - -

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 549,547               476,787               - 549,547               476,787               -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 37,776,614          45,013,624          59,211,806          35,620,117          64,980,572          36,791,708          

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 1,710,752            1,662,065            3,481,403 876,812               874,846               3,481,403            

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน
      ตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34,000,000          34,000,000          34,000,000          34,000,000          34,000,000          34,000,000          

      เงินกองทุนอนุรักษสิ่งแวดลอมคางจาย 2,382,100            2,382,100            6,382,099            2,382,100            2,382,100            6,382,099            

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 38,092,852          38,044,165          43,863,502 37,258,912          37,256,946          43,863,502          

รวมหนี้สิน 75,869,466          83,057,789          103,075,308 72,879,029          102,237,518        80,655,210          

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว
 - 900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 

สวนเกินมูลคาหุน 195,672,136        195,672,136        195,672,136 195,672,136 195,672,136 195,672,136        

กําไร (ขาดทุน) สะสม
 -  จัดสรรเพื่อเปนสํารองตามกฎหมาย 21 7,615,000            7,085,000            6,600,000            7,615,000            7,085,000            6,600,000            

 -  ยังไมไดจัดสรร 29,765,240          19,126,806          (1,033,661)           41,312,803          31,455,530          11,985,061          

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (44,968,891)         (69,343,745)         (66,921,189)         (44,968,891)         (69,343,745)         (66,921,189)         

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 1,088,083,485     1,052,540,197     1,034,317,286 1,099,631,048     1,064,868,921     1,047,336,008     

สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 280                      280                      280                      - - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,088,083,765     1,052,540,477     1,034,317,566 1,099,631,048     1,064,868,921     1,047,336,008     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,163,953,231     1,135,598,266     1,137,392,874 1,172,510,077     1,167,106,439     1,127,991,218     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"
รายได  

รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ 243,742,415 219,275,753 243,742,415 219,275,753 

รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 185,287,488 72,238,823 140,228,684 46,662,887 

รายไดอื่น 6,854,034 15,709,615 5,726,506 9,209,167 

รวมรายได 435,883,937         307,224,191 389,697,605         275,147,807 

คาใชจาย 19

ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 155,572,962 146,947,756         155,572,961 146,947,755 

ตนทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 135,924,484         47,770,453           98,835,062 27,418,459 

คาใชจายในการขาย 15,775,453           8,384,308             13,086,896 7,192,941 

คาใชจายในการบริหาร 68,080,735           51,901,343           65,198,570           46,388,703           

ผลขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย 20,000,000           - 20,000,000           -

คาตอบแทนผูบริหาร 16,880,043           15,954,649           14,710,550           13,183,786           

ตนทุนทางการเงิน 20,637                  1,616,153             311,403                264,926                

รวมคาใชจาย 412,254,314         272,574,662         367,715,442         241,396,570         

กําไรกอนภาษีเงินได 23,629,623           34,649,529 21,982,163           33,751,237 

คาใชจายภาษีเงินได 20 (12,461,189) (8,155,813)           (11,594,890)         (7,947,519)           

กําไรสําหรับป 11,168,434           26,493,716           10,387,273           25,803,718           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
        - กําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

  โครงการผลประโยชนพนักงาน - 3,151,751             - 3,151,751             

        - การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือขาย 4,374,854             (2,422,556)           4,374,854             (2,422,556)           

        - ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
           หลักทรัพยเผ่ือขายเปนขาดทุนจากการดอยคา 20,000,000           - 20,000,000           -

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 24,374,854           729,195                24,374,854           729,195                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 35,543,288           27,222,911           34,762,127           26,532,913           

การแบงปนกําไรสําหรับป

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,168,434           26,493,716           10,387,273           25,803,718           

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
11,168,434           26,493,716           10,387,273           25,803,718           

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 35,543,288           27,222,911 34,762,127           26,532,913 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
35,543,288           27,222,911 34,762,127           26,532,913 

กําไรตอหุนสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.0124                  0.0294                  0.0115                  0.0287                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กําไรจากการประมาณการ
จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร รวม รวม สวนของสวน

ทุนที่ออกและ เปนสํารอง ยังไมไดจัดสรร ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ประกันภัยสําหรับโครงการ องคประกอบอื่นของ สวนของผูถือหุน ไดเสียที่ไมมี รวม
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) จากเงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชนพนักงาน สวนของผูถือหุน ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว 900,000,000 195,672,136 6,600,000 (4,856,172) (66,921,189) - (66,921,189) 1,030,494,775 - 1,030,494,775 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 3,822,511 - - - 3,822,511 280 3,822,791 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 900,000,000 195,672,136 6,600,000 (1,033,661) (66,921,189) - (66,921,189) 1,034,317,286 280 1,034,317,566 

สํารองตามกฏหมาย 21 - - 485,000 (485,000) - - - - - -

เงินปนผลจาย 21 - - - (9,000,000) - - - (9,000,000) - (9,000,000)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - ปรับปรุงใหม - - - 26,493,716         (2,422,556)              3,151,751 729,195                 27,222,911 - 27,222,911         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 900,000,000 195,672,136 7,085,000 15,975,055 (69,343,745) 3,151,751 (66,191,994) 1,052,540,197 280 1,052,540,477 

รายการจัดประเภท - - - 3,151,751 - (3,151,751) (3,151,751) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลังปรับปรุง 900,000,000 195,672,136 7,085,000           19,126,806 (69,343,745) - (69,343,745) 1,052,540,197 280 1,052,540,477 

สํารองตามกฏหมาย 21 - - 530,000 (530,000) - - - - - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 11,168,434         24,374,854             - 24,374,854 35,543,288         - 35,543,288         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 900,000,000 195,672,136 7,615,000 29,765,240 (44,968,891) - (44,968,891) 1,088,083,485 280 1,088,083,765 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กําไรจากการประมาณการ
กําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร รวม

ทุนที่ออกและ จัดสรรเพื่อเปน ยังไมไดจัดสรร ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ประกันภัยสําหรับโครงการ องคประกอบอื่นของ รวม
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) จากเงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชนพนักงาน สวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว 900,000,000 195,672,136 6,600,000 9,655,641 (66,921,189) - (66,921,189) 1,045,006,588 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 2,329,420 - - - 2,329,420 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 900,000,000 195,672,136 6,600,000 11,985,061 (66,921,189) - (66,921,189) 1,047,336,008 

สํารองตามกฏหมาย 21 - - 485,000 (485,000) - - - -

เงินปนผลจาย 21 - - - (9,000,000) - - - (9,000,000)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - ปรับปรุงใหม - - - 25,803,718 (2,422,556)                        3,151,751 729,195                 26,532,913 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 900,000,000 195,672,136 7,085,000 28,303,779 (69,343,745) 3,151,751 (66,191,994) 1,064,868,921 

รายการจัดประเภท - - - 3,151,751              - (3,151,751) (3,151,751) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลังปรับปรุง 900,000,000 195,672,136 7,085,000 31,455,530 (69,343,745) - (69,343,745) 1,064,868,921 

สํารองตามกฏหมาย 21 - - 530,000 (530,000) - - - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 10,387,273 24,374,854                       - 24,374,854            34,762,127            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 900,000,000 195,672,136 7,615,000 41,312,803 (44,968,891) - (44,968,891) 1,099,631,048 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 23,629,623         34,649,529         21,982,163         33,751,237         

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 24,382,784         30,552,313         23,900,811         29,369,359         

ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,023                  7,350                  5,023                  7,350                  

ดอกเบี้ยรับ (1,038,676)          (732,077)             (936,617)             (939,760)             

รายไดเงินปนผล (114,036)             (595,614)             (114,036)             (595,614)             

ตนทุนทางการเงิน 20,637                1,552,086           311,403              230,712              

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร - (6,731,189)          - (419,702)             

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 20,000,000         - 20,000,000         -

หน้ีสงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) 912,510              (319,381)             912,510              (319,381)             

ขาดทุนจากกการไมไดรับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 10,524,811         - 10,230,776         -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 34,450                1,332,413           1,211                  799,653              

กําไรจากการดําเนินงานกอนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 78,357,126         59,715,430         76,293,244         61,883,854         

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (5,748,991)          3,414,525           (4,397,787)          2,675,955           

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 119,695,632       38,481,346         85,302,540         21,963,013         

วัสดุคงเหลือ (32,831)               74,898                (32,831)               74,898                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - 2,058,500           (27,225)               2,058,500           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 127,195              - - -

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (6,181,184)          5,761,623           (6,924,732)          4,949,135           

เงินกองทุนอนุรักษส่ิงแวดลอมคางจาย - (4,000,000)          - (4,000,000)          

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 186,216,947       105,506,322       150,213,209       89,605,355         

จายดอกเบี้ย (6,400)                 (2,828,716)          (541,360)             -

จายภาษีเงินได (11,938,040)        (7,482,761)          (11,483,947)        (6,836,248)          

รับคืนภาษีเงินได 40,329,647         - 40,329,647         -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 214,602,154       95,194,845         178,517,549       82,769,107         

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกันลดลง 149,002              - 149,002 -

เงินสดรับลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - - 7,000,000           

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร - 40,000,000         - 560,748              

เงินสดจายซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต (101,346,070)      (100,481,427)      (96,480,920)        (90,791,427)        

เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (20,667,468)        (36,527,724)        (20,667,468)        (34,986,415)        

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย (6,160,000)          (96,382)               (6,160,000)          (96,382)               

เงินสดรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบรษัิทอ่ืน 19,500,000         10,532,280         - -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - 30,000,000         -

เงินสดจายลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (4,155,001)          - - -

รับดอกเบี้ย 8,735,883           688,104              870,181 1,315,148 

รับเงินปนผล 114,036              595,614              114,036              595,614              

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (103,829,618)      (85,289,535)        (92,175,169)        (116,402,714)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - (22,277,771)        22,277,771         

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,128,586)          (19,159,962)        - -

เงินปนผลจาย - (9,000,000)          - (9,000,000)          

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,128,586)          (28,159,962)        (22,277,771)        13,277,771         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 109,643,950       (18,254,652)        64,064,609         (20,355,836)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 41,619,128         59,873,780         27,831,688         48,187,524         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 151,263,078       41,619,128         91,896,297         27,831,688         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทกลับรายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 4.4 ลานบาท
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทรับรูรายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 2.4 ลานบาท
2. ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายการกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานจํานวน 3.2 ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และ
บริษัท มีท่ีทําการดังตอไปนี้ 
 

 สํานักงานใหญ : 447  ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกาก   

 อุตสาหกรรมแสมดํา 
: 68/39 หมู 3 ถนนแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

 ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหมมาบตาพุด สาย 6  ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2540 
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม
จากกิจการอุตสาหกรรมตางๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุน
ท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปนี้ 
 

       สัดสวนการถือหุน 
    พันบาท  ท้ังทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว  ของบริษัท (รอยละ) 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  2556  2555  2556  2555 
          

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 

ซื้อ ขาย และพัฒนา
ท่ีดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 

 170,000  200,000  99.99  99.99 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต         
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

 

ประกอบกิจการ
โรงงานกําจัดของเสีย

จากอุตสาหกรรม 

 200,000 

 

200,000 

 

99.99 

 

99.99 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
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2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได
จัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนท่ีกลาวไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมด 
มีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น  
 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ 
ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชดังตอไปนี้ 
 

ก)     มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 
เรื่อง ภาษีเงินได ท่ีมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว แสดงเปนรายการแยกตางหาก
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 ธันวาคม 

2556  
31 ธันวาคม 

2555  
1 มกราคม 

2555  
31 ธันวาคม 

2556  
31 ธันวาคม 

2555  
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน             
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีเพิ่มข้ึน  2,473  2,980  3,823  1,657  1,695  2,329 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร
เพิ่มข้ึน  2,473  2,980  3,823  1,657  1,695  2,329 
 

  พันบาท 
  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
คาใชจายภาษีเงินไดลดลง  (507)  (843)  (38)  (634) 
กําไรตอหุนเพิ่มข้ึน (บาท)  0.0006  0.0009  0.0000  0.0007 
 

ข)     มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 
 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดังตอไปนี้ 
 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับท่ี 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม

สัญญาเชา 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ  

และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ  

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 
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ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอย ไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
เม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย  
 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางออม
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย   
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เช็คระหวางทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจําและ
เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีมีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับแตวันไดมา ยกเวนเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน  
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนาย 
บัญชีเม่ือทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งท่ีดิน คาใชจายในการพัฒนาท่ีดิน ตนทุนการกอสราง 
ตนทุนการกูยืมและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขายโดยประมาณ 
 

วัสดุคงเหลือ 
 

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
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เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  
 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงใน 
มูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบกําหนด 
จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของ
ผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 

การจําหนายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการ 
ตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอยจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ 
เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

ที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต 
 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต  แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ท้ังสองอยาง ท้ังนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประกอบดวยท่ีดินและงานระหวางกอสรางซึ่งแสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดิน  แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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อาคารและสวนปรับปรุง แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  
 

เครื่องจักรและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) เม่ือสินทรัพยถูกขายหรือตัด
ออกจากบัญชี  ตนทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวจะถูกตัดออกจากบัญชี  กําไรหรือขาดทุนจากการขายหรือ 
ตัดจําหนายสินทรัพยจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

งานระหวางกอสราง ไดแก อาคาร และสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง บันทึกในราคาทุน ซึ่งประกอบดวยตนทุนในการ
กอสรางอาคาร และอุปกรณและตนทุนทางตรงอื่นๆ งานระหวางกอสรางจะไมมีการคิดคาเสื่อมราคาจนกวาการกอสรางจะ 
แลวเสร็จและสินทรัพยนั้นๆ พรอมใชในการดําเนินงาน 
 

คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 
 

 จํานวนป 
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา ตามอายุสิทธิการเชาท่ีดิน (10 14 25 และ30) 
อาคารและสวนปรับปรุง 20 และ 25 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 10 15 และ 20 
เครื่องตกแตง  ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 
รถบรรทุกและหางพวง 5 
คอนเทนเนอร 5 และ 10 
 

ตนทุนในการเตรียมหลุมฝงกลบตัดบัญชีเปนคาใชจายตามสัดสวนของปริมาณกากท่ีฝงกลบกับปริมาณท่ีจะฝงกลบไดท้ังหมด
ในแตละหลุม  
 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา 
(ถามี)   
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร                                                                                       3 และ 5 ป 
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ตนทุนการกูยืม 
 

ตนทุนการกูยืมถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีท่ีคาใชจายนั้นเกิดข้ึนยกเวนตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา 
การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยจะรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้นและจะหยุดบันทึกเปนตนทุนของ
สินทรัพย เม่ือการดําเนินการสวนใหญท่ีจําเปนในการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชหรือขายตามประสงคและ 
การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะหยุดพัก ในระหวางท่ีการดําเนินการพัฒนาสินทรัพยหยุดชะงักลงเปนเวลา
ตอเนื่อง 
 

การดอยคาของสินทรัพย 
 

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชงานไมจํากัดและสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งยังไมไดใช จะมีการทดสอบการดอยคาทุกปและเม่ือมี
ขอบงช้ีเรื่องการดอยคา 
 

การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอื่น  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยจะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคา 
ท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

บริษัทและบริษัทยอยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
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ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ 
ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
ในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ท่ีมีตอหนี้สิน 
 

ผลประโยชนของพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

บริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับ
พนักงาน  
 

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินหนี้สินดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ วิธีคิดลดแตละหนวยท่ี
ประมาณการไวพิจารณาวาการบริการในแตละงวดกอใหเกิดสิทธิในการไดรับผลประโยชนเพิ่มข้ึน และวัดมูลคาแตละหนวย
แยกจากกันเพื่อรวมเปนภาระผูกพันงวดสุดทาย ตนทุนบริการในอดีตรับรูตามวิธีเสนตรงตลอดชวงอายุงานเฉลี่ยจนกวา
ผลประโยชนท่ีปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเปนสิทธิขาดของพนักงาน  
 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอสมมุติฐานรับรู เปน
รายกา รในกํ าไรขา ดทุนเ บ็ดเสร็ จอื่น  ในรอ บระยะ เวลา บัญชีท่ี เ กิด ข้ึน  หนี้สิ นโครงการผ ลประโ ยชนพ นักงา น 
วัดคาโดยวิธีคิดสวนลดมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอัตราสวนลดซึ่งใกลเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
 

การรับรูรายไดและตนทุน 
 

รายไดและตนทุนบริการ 
 

บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการและตนทุนบริการ เปนรายไดและคาใชจายเม่ือใหบริการแลวเสร็จ 
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รายไดและตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิ์แกผูซื้อหลังจากไดรับ
ชําระจากผูซื้อแลว 
 

บริษัทบันทึกตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยการแบงสรรตนทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนจริง
ตามเกณฑพื้นท่ีท่ีขาย 
 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันท่ีบริษัท
และบริษัทยอยมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลท่ีจะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะ
พิจารณาจากวันท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปนผล 
 

คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  
 

สัญญาเชาการเงิน 
 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพย และหนี้สินดวยจํานวนเทากับราคายุ ติธรรมของ
สินทรัพยท่ีเชา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใด
จะตํ่ากวาซึ่งใชอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายตาม
สัญญาเชาโดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ในแตละงวด 
 

ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือ 
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ท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชําระ  
 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความ
เปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใช
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 
 

บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 
ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
 

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวของกับรายการ 
ท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมี
สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และท้ังสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดท่ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซึ่งต้ังใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธ ิ
 

กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุน  คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางป (จํานวน 900,000,000 หุน) 
 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 

สัญญาเชา 
 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอย ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน 
ในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน 
 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

บริษัทและบริษัทยอย จะต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปน
ระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณ
อายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และตอง
ทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
 
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในแตละ
ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ 
ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ 
สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ในจํานวนพนักงาน เปนตน 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

บริษัทและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผล
แตกตางช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทและบริษัทยอย ควรรับรูจํานวนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุน และคาใชจาย สวนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัทท้ัง
ทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท  
 

ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี  
จํากัด (มหาชน)  

ขาย และใหเชาอสังหาริมทรัพย  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  ซื้อ ขาย และพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย  บริษัทยอย 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต  เมเนจเมนท  
(เอเซีย) จํากัด  

ประกอบกิจการโรงงานกําจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษัทยอย 

คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ  -  กรรมการ 
 

การกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี ้
รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อัตราตามท่ีตกลงกัน/ตามสัญญา 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน  ราคาตลาด 
คาใชจายอื่น  ราคาตามสัญญา 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราตามท่ีตกลงกัน/ตามสัญญา 
ซื้อท่ีดิน  อางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ 
 

รายไดและคาใชจายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 มีดังนี ้
 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ดอกเบี้ยรับ        
   บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  -  722 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 5,308  5,313  5,308  5,313 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4,828  4,680  4,828  4,680 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
คาใชจายอ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,653  1,641  1,653  1,641 
ตนทุนทางการเงิน        
  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 21  -  311  - 
 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

มูลคาการซ้ือที่ดิน        
บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 91,534  -  91,534  - 

เงินทดรองจาย        
  คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 1,000  -  -  - 
คาเชาจายลวงหนา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,968  1,973  1,968  1,973 
เงินมัดจําการเชา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 24  24  24  24 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 42  42  42  42 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 424  362  424  362 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  255  - 

รวม 466  404  721  404 
ดอกเบี้ยคางจาย        
  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  -  485 
เงินกูยืมจากบริษัทยอย        
  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด        
(ดอกเบ้ียรอยละ 6.00 ตอป) -  -  -  22,278 
รวม -  -  -  22,763 
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เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนสาระสําคัญในระหวางป 2556 และ 2555 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2556  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธันวาคม 2556 

เงินกูยืมจากบริษัทยอย          
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 22,278  -  (22,278)  - 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2555  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธันวาคม 2555 

เงินกูยืมจากบริษัทยอย          
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  22,278  -  22,278 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหซื้อ
ท่ีดิน จํานวน 2 แปลง มูลคารวมท้ังสิ้น 91.53 ลานบาท จากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเพื่อนํามาพัฒนาเปนโครงการท่ีอยูอาศัย และ/หรือ อาคารพาณิชยเพื่อจําหนาย รายการดังกลาวเขาขายการทํารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน ท้ังนี้ฝายบริหารอยูระหวางดําเนินการใหครบถวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2547 
 

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาท่ีมีสาระสําคัญท่ีทําข้ึนกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี ้
 ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 23(1)) 
 ข) สัญญาเชาท่ีดิน (หมายเหตุ 23(2)) 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินสด 500  500 500 500 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 150,493 41,030 91,126 27,243 
เงินฝากประจํา 270  89 270 89 
รวม 151,263  41,619 91,896 27,832 
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7.     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคา - เรียกเก็บเงินแลว 40,840  37,762 40,840 37,762 
ลูกหนี้การคา - ยังไมไดเรียกเก็บเงิน 12,085 13,293 12,085 13,293 
ลูกหนี้การคา - อสังหาริมทรัพย 103  103 103 103 
คาเชาจายลวงหนาแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1,968  1,973 1,968 1,973 
คาใชจายจายลวงหนา 2,142  1,567 2,104 1,567 
เงินทดรองจาย 3,689  1,737 2,479 1,349 
ลูกหนี้อื่น 1,481  173 1,060 128 
รวม 62,308  56,608 60,639 56,175 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,407) (6,494) (7,407) (6,494) 
สุทธ ิ 54,901  50,114 53,232 49,681 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เรียกเก็บเงินแลว         
ลูกหนี้การคา -  คาบริการ        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 23,046  19,405  23,046  19,405 
เกินกําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน 10,736 12,025 10,736 12,025 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน 177 197 177 197 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 284 28 284 28 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 6,597 6,107 6,597 6,107 
     40,840 37,762 40,840 37,762 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคา -  อสังหาริมทรัพย     
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - - - 
เกินกําหนดชําระ     
   นอยกวา 3 เดือน - - - - 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน - - - - 
 มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 
 มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 103 103 103 103 
     103  103  103  103 
รวม 40,943 37,865 40,943 37,865 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,407) (6,494) (7,407) (6,494) 
สุทธ ิ 33,536 31,371 33,536 31,371 
ยังไมไดเรียกเก็บเงิน        
ลูกหนี้การคา -  คาบริการ 12,085 13,293 12,085 13,293 
 

8.       ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
  ทาวนเฮาสเพื่อขาย 8,386 14,811 8,386 14,811 
  อาคารพาณิชยเพื่อขาย 14,067 24,370 17,312 27,616 
  อาคารพาณิชยซื้อมาเพื่อขาย 2,200  2,200 -  - 
  อาคารชุดเพื่อขาย 250,524 353,491 209,373 277,947 
  หองชุดซื้อมาเพื่อขาย 30,241 30,241 28,360 28,360 
  รวม 305,418 425,113  263,431 348,734 
  หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนการพัฒนา        

อสังหาริมทรัพย (14,000)          (14,000)  (14,000) (14,000) 
  สุทธ ิ 291,418 411,113  249,431 334,734 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อขายแปลงหนึ่งและท่ีดินพรอมสิ่ง 
ปลูกสรางระหวางพัฒนาแปลงหนึ่ง ราคาตามบัญชีจํานวนเงินรวม 75.5 ลานบาท เปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคาร
ในประเทศแหงหนึ่งในวงเงินรวม 216.3 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดไถถอนการจดจํานองท่ีดินพรอม 
สิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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9.       เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เผื่อขาย 
 
  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556 2555 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย         

ในความตองการของตลาด  97,280  38,471  97,183  27,936 
ซื้อระหวางป  6,160  -  96  - 
ขายระหวางป  -  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (20,000)  -  -  - 
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงรับรูในสวนของผูถือหุน  (44,969)  -  (69,343)   
สุทธ ิ 38,471  38,471  27,936  27,936 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 

* ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมมีมติใหบริษัทยอยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200 ลานบาท 
(แบงเปน 20 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 170 ลานบาท (แบงเปน 17 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) การลดทุนนี้ไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556  
 

11. เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอ่ืนและดอกเบี้ยคางรับ 
 
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งใหบริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด (อดีตเคยเปนบริษัทยอย) กูยืมเงินจํานวน 
32.5 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลา 4 ป ครบกําหนดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป ปจจุบันบริษัทยอยไดรับ
ชําระเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับครบท้ังจํานวนแลว 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พันบาท 
 รอยละการถือหุน  ทุนชําระแลว  เงินลงทุน 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด * 99.99  99.99  170,000  200,000  170,000  200,000 
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต   
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 99.99  99.99  200,000  200,000  200,000  200,000 
รวม         370,000  400,000 
หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน         (74,897)  (74,897) 
สุทธิ         295,103  325,103 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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12.   ที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต 
 

   พันบาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

                      รายการ  เนื้อท่ี (ไร) 2556  2555  2556  2555 
ท่ีดินเปลา    

- แจงวัฒนะ 1 - 2 - 87 68,910 68,910 68,910 68,910 
- ปากเกร็ด - แจงวัฒนะ 10 - 1 - 65.5 111,433 110,791 111,433  110,791 
- ปทุมธาน ี 39 - 2 - 75 40,000 40,000 -  - 
- บางบัวทอง 3 - 1 - 49 10,405 10,405 -  - 

        - นนทบุรี 0 - 2 - 00 - 6,000 -  - 
- ปทุมธาน ี 1 - 2 - 46 9,690 9,690 -  - 
- นนทบุรี 0 - 1 - 86.6 3,732 - 3,732  - 
- สามโคก ปทุมธานี 5 - 3 - 8 64,946 - 64,946  - 
- นนทบุรี 2 - 0 - 97 27,161 - 27,161  - 
- บางฉาง ปทุมธานี 0 - 3 - 82 3,438 - -  - 

     ตนทุนอื่นท่ีเกี่ยวของ  392 - -  - 
  340,107 245,796 276,182 179,701 
ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง      

- โครงการเขาไมแกว      
   จ. ชลบุรี 524 - 1 - 05 154,404 154,404 -  - 

     ตนทุนอื่นท่ีเกี่ยวของ  4,094 3,058 -  - 
  158,498 157,462 -  - 
รวม  498,605 403,258 276,182 179,701 

  หัก คาเผื่อการดอยคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง       
         รอการพัฒนาในอนาคต (51,900)  (51,900)  -  - 
  สุทธ ิ    446,705 351,358 276,182 179,701 

 

ท่ีดินรอการพัฒนาในอนาคตของบริษัทแปลงหนึ่ง  ปจจุบันผูบริหารยังมิไดมีแผนท่ีจะนํามาพัฒนา จึงไดใหบุคคลอื่นเชา 
เปนระยะเวลา 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2556  ในอัตราคาเชา 1.3 ลานบาทตอป   
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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13. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 

  
ท่ีดิน 

 งานระหวาง 
กอสราง 

  
รวม 

ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - - - 
ซื้อเพิ่ม -  -  - 
จําหนาย -  - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 -  - - 
รับโอนจากท่ีดินรอการพัฒนา 6,000  - 6,000 
เพิ่มข้ึน -  4,155 4,155 
จําหนาย -  - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 6,000 4,155 10,155 

 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดินเชา 

อาคาร 
และ 

สวนปรับปรุง 

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 
ติดต้ังและ 

เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ 

รถบรรทุก 
และ 

หางพวง คอนเทนเนอร 

งาน
ระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 21,578 165,621 119,303 292,918 50,436 13,850 1,238 38,173 2,175 705,292 
ซื้อเพิ่ม - 3,044 - 388 422 3,191 - - 29,623 36,668 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (12,578) - (20,072) (3,912) (16,216) (2,527) - - - (55,305) 
รายการโอนเขา (ออก) - 17,140 - - - - - - (17,140) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 9,000 185,805 99,231 289,394 34,642 14,514 1,238 38,173 14,658 686,655 
ซื้อเพิ่ม - - - 420 84 4,900 4,637 - 10,688 20,729 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (17) (17) - - - - (34) 
รายการโอนเขา (ออก) - 13,785 - - - - - - (13,785) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 9,000 199,590 99,231 289,797 34,709 19,414 5,875 38,173 11,561 707,350 
           
           
           
           



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดินเชา 

อาคาร 
และ 

สวนปรับปรุง 

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 
ติดต้ังและ 

เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ 

รถบรรทุก 
และ 

หางพวง คอนเทนเนอร 

งาน
ระหวาง
กอสราง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 111,573 55,252 262,010 46,802 9,953 898 35,354 - 521,842 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,938 3,795 9,180 1,470 1,848 90 649 - 22,970 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (671) (3,912) (14,222) (2,356) - - - (21,161) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 117,511 58,376 267,278 34,050 9,445 988 36,003 - 523,651 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 10,186 3,786 6,093 447 1,992 319 475 - 23,298 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (12) (17) - - - - (29) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 127,697 62,162 273,359  34,480 11,437 1,307 36,478 - 546,920 
มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2555 9,000 68,294 40,855 22,116 592 5,069 250 2,170 14,658 163,004 

31 ธันวาคม 2556 9,000 71,893 37,069 16,438 229 7,977 4,568 1,695 11,561 160,430 
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป        
2555         22,970 

2556         23,298 
          
          



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดินเชา 

อาคาร 
และ 

สวนปรับปรุง 

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 
ติดต้ังและ 

เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ 

รถบรรทุก 
และ 

หางพวง คอนเทนเนอร 

งาน
ระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 9,000 165,621 99,231 292,918 47,797 12,410 1,238 38,173 2,175 668,563 
ซื้อเพิ่ม - 3,045 - 387 180 1,751 - - 29,623 34,986 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (3,912) (13,731) (1,289) - - - (18,932) 
รายการโอนเขา (ออก) - 17,140 - - - - - - (17,140) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 9,000 185,806 99,231 289,393 34,246 12,872 1,238 38,173 14,658 684,617 
ซื้อเพิ่ม - - - 420 84 4,900 4,637 - 10,688 20,729 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (17) (17) - - - - (34) 
รายการโอนเขา (ออก) - 13,785 - - - - - - (13,785) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 9,000 199,591 99,231 289,796 34,313 17,772 5,875 38,173 11,561 705,312 
           
           
           
           
           



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดินเชา 

อาคาร 
และ 

สวนปรับปรุง 

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 
ติดต้ังและ 

เคร่ืองใชสํานักงาน ยานพาหนะ 

รถบรรทุก 
และ 

หางพวง คอนเทนเนอร 

งาน
ระหวาง
กอสราง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม           
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 111,573 54,581 262,010 46,270 8,514 898 35,354 - 519,200 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,938 3,795 9,180 1,108 1,754 91 648 - 22,514 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (3,912) (13,724) (1,148) - - - (18,784) 
รายการโอนเขา (ออก) - - - - - - - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 117,511 58,376 267,278 33,654 9,120 989 36,002 - 522,930 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 10,186 3,786 6,093 447 1,511 319 475 - 22,817 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (12) (17) - - - - (29) 
รายการโอนเขา (ออก) - - - - - - - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 127,697 62,162 273,359 34,084 10,631 1,308 36,477 - 545,718 
มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2555 9,000 68,295 40,855 22,115 592 3,752 249 2,171 14,658 161,687 

31 ธันวาคม 2556 9,000 71,894 37,069 16,437 229 7,141 4,567 1,696 11,561 159,594 
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป        
2555         22,514 

2556         22,817 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรท่ีศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทได 
จดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 25 ลานบาท และ 
45 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคาสุทธติามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีจํานวนเงินประมาณ 36.7 ลานบาท และ 45.3 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยท่ีคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคา 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 340.0 ลานบาทและ 358.1 ลานบาท ตามลําดับ (สวนของเฉพาะกิจการ 339.8 ลานบาทและ 356.4 
ลานบาท ตามลําดับ) 
 

15.       สินทรัพยไมมีตัวตน 
  

 พันบาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 4,714 
เพิ่มข้ึน - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (2,240) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 2,474 
เพิ่มข้ึน - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,474 
  
คาตัดจําหนายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 4,653 
คาตัดจําหนายสําหรับป 57 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (2,240) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 2,470 
คาตัดจําหนายสําหรับป 4 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2,474 

 

 
มูลคาสุทธิทางบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 4 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 
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16.  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 939 51,737 - 50,560 
  ตนทุนในการเตรียมหลุมฝงกลบ 119  1,261 119  1,261 
  เงินมัดจําการเชาแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 24  24 24  24 
  เงินมัดจําและอื่นๆ  3,036  3,163 2,780  2,753 
  รวม 4,118 56,185  2,923 54,598 
 

17.       เงินกูยืมระยะยาว 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
เงินกูยืมจากธนาคาร        
- วงเงินกู 3 -  1,129  -  - 
หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -  (1,129)  -  - 
สุทธ ิ -  -  -  - 

 
ในไตรมาสท่ีสองของป 2552 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 60.5 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วงเงินกู 3 จํานวน 60.5 ลานบาท เพื่อใชเปนคาใชจายในการพัฒนาโครงการ บริษัทยอยไดเบิกใชแลวจํานวน 45.5 ลานบาท 
มีกําหนดชําระคืนเปนรายงวด 6 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 โดยมีกําหนดชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2558 
มีอัตราดอกเบ้ีย MLR (ธนาคารไทยพาณิชย) + 2% ตอป เงินกูยืมดังกลาว คํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ระหวางพัฒนาของบริษัทยอย 
 

บริษัทยอยชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวครบถวนแลวในไตรมาสท่ี 1 ป 2556 และไถถอนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคาร     
ในประเทศดังกลาวแลว 
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18.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน         
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,711  1,662  877  875 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม    1,662  3,481  875  3,481 
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 49  1,333  2  546 
กําไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร        
ประกันภัยท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -  (3,152)  -  (3,152) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,711  1,662  877  875 
 

คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตนทุนบริการปจจุบัน 35  1,269  1  511 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 14  64  1  35 
รวม 49  1,333  2  546 
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คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตนทุนการใหบริการ 1  31  1  31 
คาใชจายในการขาย -  -  -  - 
คาใชจายในการบริหาร 34  1,238  -  480 
รวม 35  1,269  1  511 
 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555 
 (รอยละ)  (รอยละ) 
อัตราคิดลด 3.78, 4.07  4.07 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 1.91  1.91 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0-39 (ข้ึนอยูกับอายุของพนักงาน)  0-39 (ข้ึนอยูกับอายุของพนักงาน) 
อัตรามรณะ 50.00 ของ TMO 2008  50.00 ของ TMO 2008 
 (ตารางมรณะไทยป 2551)  (ตารางมรณะไทยป 2551) 
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19. คาใชจายตามลักษณะ 
 

คาใชจายท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 135,924  47,047  98,835  27,419 
คาใชจายพนักงาน 41,731  35,187  41,143  33,578 
คาตอบแทนผูบริหาร 16,880  15,954  14,711  13,184 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 24,383  30,552  23,901  29,369 
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) 913  (319)  913  (319) 
คาขนสง 67,036  61,004  67,036  61,004 
คาสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและคาวิเคราะห 35,946  28,954  35,945  28,954 
คาเชา 11,279  10,672  11,279  10,672 
ตนทุนทางการเงิน 21  1,616  311  265 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 20,000  -  20,000  - 
คาใชจายอื่น 58,141  41,907  53,641  37,271 
รวม 412,254  272,574  367,715  241,397 
 

20. ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้  
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
2556  2555 

“ปรับปรุงใหม” 
 2556  2555 

“ปรับปรุงใหม” 
ภาษีเงินไดปจจุบัน :          
   คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป   (11,954)  (7,313)  (11,557)  (7,313) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :          
   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด        
   ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (118)  (843)  183  (634) 
   คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการ        
   ลดอัตราภาษีเงินได (389)  -  (221)  - 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (12,461)  (8,156)  (11,595)  (7,947) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริงสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2556  2555 
   “ปรับปรุงใหม” 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (รอยละ)  จํานวนเงิน  (รอยละ)  จํานวนเงิน 
        

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   23,630    34,650 
        

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20  (4,726)  23  (7,969) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงของผล 
แตกตางช่ัวคราว   (507)    (843) 
ขาดทุนทางภาษีในงวดปจจุบันซึ่งไมไดรับรูเปนสินทรัพย 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (111)    (739) 
การใชขาดทุนสะสมทางภาษี   98    1,940 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายไดท่ีไดรับยกเวนภาษแีละ 
คาใชจายท่ีไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี   (7,215)  (333) 
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม   -  (212) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 53 (12,461) 24 (8,156) 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555 
   “ปรับปรุงใหม” 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (รอยละ)  จํานวนเงิน  (รอยละ)  จํานวนเงิน 
        

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   21,982    33,751 
        

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20  (4,397)  23  (7,763) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงของผล 
แตกตางช่ัวคราว   (38)    (634) 
การใชขาดทุนสะสมทางภาษ ี   -    774 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายไดท่ีไดรับยกเวนภาษแีละ 
คาใชจายท่ีไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี   (7,160)    (324) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 53 (11,595) 24 (7,947) 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
2556  2555 

“ปรับปรุงใหม” 
 2556  2555 

“ปรับปรุงใหม” 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,482  1,494  1,482  1,494 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 342  382  175  201 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช -  357  -  - 
อื่นๆ 649  747  -  - 
รวม 2,473  2,980  1,657  1,695 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี ซึ่งไมไดนําไปรวมในการคํานวณ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวม จํานวน 156.17 ลานบาท และ 
160.54 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 153.87 ลานบาท และ 158.24 ลานบาท เนื่องจากความไมแนนอนท่ีจะใช
ประโยชนทางภาษีจากรายการดังกลาวในอนาคต 
 

21. สํารองตามกฎหมายและเงินปนผลจาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายปนผลได 
 

บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2556 จํานวน 530,000 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สํารอง
ตามกฎหมายมีจํานวน 7,615,000 บาท 
 

ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2554 ใน
อัตราหุนละ 0.01 บาท เปนจํานวน 9,000,000 บาท และจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 485,000 บาท 
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22. ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานและสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวนใหกับ
สวนงานไดอยางสมเหตุสมผล 
 

สวนงานที่รายงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงาน 2 สวนงาน คือ  
สวนงานท่ี 1 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม 
สวนงานท่ี 2     ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรหลังภาษีเงินไดของ
สวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย ผูบริหารเช่ือวาการใชกําไรหลังภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผล 
การดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร  
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทและบริษัทย อยมีสวนงาน 
ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานท่ีรายงาน มีดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
รายไดจากลูกคาภายนอก 243,742  219,276  185,288  76,826 429,030 296,102 
รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  -  -  - 
รวมรายได 243,742  219,276  185,288  76,826  429,030  296,102 
            
ดอกเบ้ียรับ 937  940  1,310  2,746  2,247  3,686 
ดอกเบ้ียจาย 311  231  244  2,261  555  2,492 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 23,901  29,322  120  1,090  24,021  30,412 

กําไรกอนภาษีเงินได 27,469  27,898  28,439  14,722  55,908  42,620 
            
สินทรัพยของสวนงาน 208,479  209,582  643,331  708,337  851,810  917,919 
รายจายฝายทุน 11,700  34,986  -  -  11,700  34,986 
หนี้สินของสวนงาน 36,382  36,382  -  7,886  36,382  44,268 
 

การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สินทรัพยและหนี้สิน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556  2555 
รายได    
รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน 429,030  296,102 
รายไดอื่น 7,402  12,981 
 436,432  309,083 
ตัด รายการรายไดระหวางสวนงาน -  - 
      รายการดอกเบ้ียรับและอื่น ๆ (548)  (1,859) 
รายไดรวม 435,884  307,224 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556  2555 
กําไรหรือขาดทุน    
รวมกําไรจากสวนงานท่ีรายงาน 55,908  42,620 
รายการตัดบัญชี -  (920) 
 55,908  41,700 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน    
- รายไดอื่น 5,156  9,295 
- คาใชจายดําเนินงานอื่น (37,435)  (16,346) 
กําไรกอนภาษีเงินได 23,630  34,649 
    
สินทรัพย    
รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 851,810  917,919 
รายการตัดบัญชี (3,811)  (32,978) 
 847,999  884,941 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 315,954  250,657 
สินทรัพยรวม 1,163,953  1,135,598 
    
หนี้สิน    
รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 36,382  44,268 
รายการตัดบัญชี (294)  (29,559) 
 36,088  14,709 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 39,781  68,349 
หนี้สินรวม 75,869  83,058 
 

23. สัญญา 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาดังตอไปนี้ 
 

1)  สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) รวมท้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน 
10 ป  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาว  บริษัทตองจายคาเชารายป  ปท่ี  1-5  เปนเงินประมาณ 1.1 ลานบาทตอป ปท่ี 6-10      
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เปนเงินประมาณ 1.4 ลานบาทตอป และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามอัตราของกากท่ีใหบริการ สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 2556  2555 
ไมเกินหนึ่งป 1.4  1.4 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 2.4  3.8 

 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเชาจะตองลงทุนไมนอยกวา 36 ลานบาท เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยท่ีเชา ตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาท่ีผูใหเชากําหนดหรือท่ีผูเชาเสนอ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหเชากอน 
 

2) สัญญาเชาท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลาเชา 
30 ป จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทตองจายคาเชาในอัตราท่ีกําหนดไวใน
สัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 2556  2555 
ไมเกินหนึ่งป 5.3     5.3 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป        22.1  19.7 
เกินหาป        51.6  57.2 
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24.         การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร หรือเพื่อการคา 
 

1)     ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท        
     อัตราดอกเบ้ียคงท่ีถึงกําหนดชําระภายใน  อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย (รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ีย    มากกวา 1 ป      ปรับข้ึนลง     
 ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด  1 ปหรือนอยกวา  แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป  ตามอัตราตลาด  คงท่ี 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินฝากธนาคาร 150,755 41,119 764  905  -  -  -  -  2.35  2.07  -  - 
เงินกูยืมระยะยาว - 1,129 -  -  - - -  -  -  9.25 -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันบาท        
     อัตราดอกเบ้ียคงท่ีถึงกําหนดชําระภายใน  อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย (รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ีย    มากกวา 1 ป      ปรับข้ึนลง     
 ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด  1 ปหรือนอยกวา  แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป  ตามอัตราตลาด  คงท่ี 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินฝากธนาคาร 91,388 27,332 764  905  -  -  -  -  2.35  2.07  -  - 
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2) ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

ความเสี่ยงดานสินเช่ือเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงท่ีใหไวกับบริษัท บริษัทมีนโยบาย
ในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา และจํากัดการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ มูลคาสูงสุดของความเสี่ยง 
ดานสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3)  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

บริษัทและบริษัทยอยไดมีการติดตามดูความเสี่ยงดานสภาพคลองและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด  
 

4) มูลคายุติธรรม 

เครื่องมือทางการเงินรวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย 
เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  เงินกูยืมจากธนาคาร  และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นประมาณตามราคา
ตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากรายการดังกลาวจะไดรับ/จายชําระเปนเงินสดในระยะเวลาอันสั้น 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย ถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด 

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน เงินกูยืมจากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินใกลเคียงกับมูลคา
ตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียปจจุบันในตลาด 

 

25. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.07:1 และ 0.08:1 ตามลําดับ และ
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.07:1 และ 0.10:1 ตามลําดับ 
 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมี 
 

1)     หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันสัญญาเชาและสัญญาการ
ใหบริการบําบัดกากเปนจํานวน 21.1 ลานบาทและ 21.2 ลานบาท ตามลําดับ 

2)     หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันการจัดทําสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเปนจํานวน 0.8 ลานบาท 

3)     ภาระผูกพันรายจายฝายทุน เปนจํานวน 15.6 ลานบาท และ 4.1 ลานบาท ตามลําดับ 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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27. การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดมีการจัดประเภทใหมเพ่ือให
สอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินป 2556 ดังนี้ 

 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2555 
 ตามที่รายงานเดิม จัดประเภทใหม ตามที่รายงานใหม  ตามที่รายงานเดิม จัดประเภทใหม ตามที่รายงานใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
ตนทุนขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 50,630 (2,859) 47,771  29,123 (1,705) 27,418 
คาใชจายในการขาย 5,525 2,859 8,384  5,488 1,705 7,193 
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