
   
 

 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย 
 
งบการเงิน 
สําหรบัปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 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 งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง 
ฐานะการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่ งแวดลอม จํากัด (มหาชน) สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2557 และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายการซื้อท่ีดินจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันวารายการดังกลาวเขาขายการทํารายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝายบริหารอยูระหวางดําเนินการใหครบถวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได ท่ีมีผล
บังคับใชมาถือปฏิบัติ 
 
 
 
(นายนริศ เสาวลักษณสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5369 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพันธ 2558 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 263,746,565            151,263,078            227,295,706            91,896,297              

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  7 53,202,069              54,900,981              50,498,200              53,232,458              

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 577,745,569            291,417,612            399,575,862            249,431,037            

วัสดุคงเหลือ 3,392,557                3,264,589                3,392,557                3,264,589                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 898,086,760            500,846,260            680,762,325            397,824,381            

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 755,733                   755,733                   755,733                   755,733                   

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 9 9,132,106 38,470,680 9,132,106 38,470,680 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 350,977,770            295,102,890            

ที่ดินรอการพัฒนา 11 327,560,849            446,704,821            171,213,815            276,182,347            

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 69,474,416              10,155,001              - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 146,104,130            160,429,661            144,225,521 159,594,145 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 2,320,046                2,472,769                1,627,999 1,656,754 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14 11,139,207              4,118,306                9,132,312 2,923,147 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 566,486,487            663,106,971            687,065,256            774,685,696            

รวมสินทรัพย 1,464,573,247         1,163,953,231         1,367,827,581         1,172,510,077         

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น 15 237,000,000 - 140,000,000 -

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการอื่น 52,147,516 36,760,736 40,889,993              34,349,779              

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 4,672,789 466,331                   4,740,917                720,791                   

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 102,355                   - 102,355                   -

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - 549,547                   - 549,547                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 293,922,660            37,776,614              185,733,265            35,620,117              

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 16 339,145                   - 339,145                   -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 1,093,007                1,710,752                878,908                   876,812                   

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
      ตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34,000,000              34,000,000              34,000,000              34,000,000              

      เงินกองทุนอนุรักษส่ิงแวดลอมคางจาย - 2,382,100                - 2,382,100                

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 35,432,152              38,092,852              35,218,053              37,258,912              

รวมหนี้สิน 329,354,812            75,869,466              220,951,318            72,879,029              

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 1,080,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2557 และ
900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2556 18 1,080,000,000 900,000,000 1,080,000,000 900,000,000 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
- 910,580,100 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2557 และ
900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2556 19 910,580,100 900,000,000 910,580,100 900,000,000 

สวนเกินมูลคาหุน 196,730,146            195,672,136            196,730,146 195,672,136 

กําไร (ขาดทุน) สะสม
 -  จัดสรรเพื่อเปนสํารองตามกฎหมาย 7,625,110                7,615,000                7,625,110                7,615,000                

 -  ยังไมไดจัดสรร 29,846,801              29,765,240              41,504,909              41,312,803              

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (9,564,002)               (44,968,891)             (9,564,002)               (44,968,891)             

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 1,135,218,155         1,088,083,485         1,146,876,263         1,099,631,048         

สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 280                          280                          - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,135,218,435         1,088,083,765         1,146,876,263         1,099,631,048         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,464,573,247         1,163,953,231         1,367,827,581         1,172,510,077         

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได  
รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ 251,033,993 243,742,415 251,033,993 243,742,415 
รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 171,645,200 185,287,488 145,496,200 140,228,684 
รายไดอื่น 8,369,328 6,854,034 7,601,178 5,726,506 
รวมรายได 431,048,521             435,883,937 404,131,371             389,697,605 

คาใชจาย 20
ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 167,205,521 161,743,680 167,205,521 161,743,680 
ตนทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 126,127,025             135,924,484             107,709,233 98,835,062 
คาใชจายในการขาย 18,952,163               15,775,453               18,188,062 13,086,896 
คาใชจายในการบริหาร 64,969,114               61,910,017               57,209,111               59,027,851               
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 20,082,564               - 20,082,564               -
ขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย 5,538,700                 20,000,000               5,538,700                 20,000,000               
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 4,125,118                 -
คาตอบแทนผูบริหาร 17,367,960               16,880,043               16,338,025               14,710,550               
ตนทุนทางการเงิน 7,743,814                 20,637                      4,788,974                 311,403                    
รวมคาใชจาย 427,986,861             412,254,314             401,185,308             367,715,442             

กําไรกอนภาษีเงินได 3,061,660                 23,629,623 2,946,063                 21,982,163 

คาใชจายภาษีเงินได 21 (2,969,989) (12,461,189) (2,743,847)               (11,594,890)             

กําไรสุทธิสําหรับป 91,671                      11,168,434               202,216                    10,387,273               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 - การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อขาย (1,460,175)               4,374,854                 (1,460,175)               4,374,854                 

 - กําไรที่เกิดข้ึนระหวางปของรายการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 11,243,800               - 11,243,800               -

 - ปรับปรุงจัดประเภทรายการเปนขาดทุนจาก
   การขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 20,082,564               - 20,082,564               -

 - ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
   หลักทรัพยเผ่ือขายเปนขาดทุนจากการดอยคา 5,538,700                 20,000,000               5,538,700                 20,000,000               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 35,404,889               24,374,854               35,404,889               24,374,854               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 35,496,560               35,543,288               35,607,105               34,762,127               

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 91,671                      11,168,434               202,216                    10,387,273               
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

91,671                      11,168,434               202,216                    10,387,273               

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 35,496,560               35,543,288 35,607,105               34,762,127 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

35,496,560               35,543,288 35,607,105               34,762,127 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 22 0.0001                      0.0124                      0.0002                      0.0115                      

กําไรตอหุนปรับลด
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 22 0.0001                      0.0124                      0.0002                      0.0115                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) รวม สวนของสวน

ทุนที่ออกและ เปนสํารอง ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง สวนของผูถือหุน ไดเสียที่ไมมี รวม
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากเงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 900,000,000 195,672,136 7,085,000 19,126,806 (69,343,745) 1,052,540,197 280 1,052,540,477 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไรสําหรับป - - - 11,168,434 - 11,168,434 - 11,168,434 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 24,374,854 24,374,854 - 24,374,854 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - 11,168,434 24,374,854 35,543,288 - 35,543,288 

รายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

สํารองตามกฏหมาย 23 - - 530,000 (530,000) - - - -

รวมรายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน - - 530,000 (530,000) - - - -

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 900,000,000 195,672,136 7,615,000 29,765,240 (44,968,891) 1,088,083,485 280 1,088,083,765 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไรสําหรับป - - - 91,671 - 91,671 - 91,671 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 35,404,889 35,404,889 - 35,404,889 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - 91,671 35,404,889 35,496,560 - 35,496,560 

รายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เพิ่มทุนหุนสามัญ 18 10,580,100 1,058,010 - - - 11,638,110 - 11,638,110 

สํารองตามกฏหมาย 23 - - 10,110 (10,110) - - - -

รวมรายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 10,580,100 1,058,010 10,110 (10,110) - 11,638,110 - 11,638,110 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 910,580,100 196,730,146 7,625,110 29,846,801 (9,564,002) 1,135,218,155 280 1,135,218,435 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
งบการเงินรวม

บาท
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) 

ทุนที่ออกและ เปนสํารอง ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวม
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากเงินลงทุนเผื่อขาย สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 900,000,000 195,672,136 7,085,000 31,455,530 (69,343,745) 1,064,868,921 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไรสําหรับป - - - 10,387,273 - 10,387,273 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 24,374,854 24,374,854 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - 10,387,273 24,374,854 34,762,127 

รายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

สํารองตามกฏหมาย 23 - - 530,000 (530,000) - -

รวมรายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน - - 530,000 (530,000) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 900,000,000 195,672,136 7,615,000 41,312,803 (44,968,891) 1,099,631,048 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 900,000,000 195,672,136 7,615,000 41,312,803 (44,968,891) 1,099,631,048 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไรสําหรับป - - - 202,216 - 202,216 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 35,404,889 35,404,889 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - 202,216 35,404,889 35,607,105 

รายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

เพิ่มทุนหุนสามัญ 18 10,580,100 1,058,010 - - - 11,638,110 

สํารองตามกฏหมาย 23 - - 10,110 (10,110) - -

รวมรายการกับผูถือหุนทึ่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 10,580,100 1,058,010 10,110 (10,110) - 11,638,110 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 910,580,100 196,730,146 7,625,110 41,504,909 (9,564,002) 1,146,876,263 

กําไร (ขาดทุน) สะสม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 3,061,660               23,629,623             2,946,063               21,982,163             

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 27,593,171             24,382,784             27,209,640             23,900,811             

ตัดจําหนายตนทุนท่ีดินรอการพัฒนา 4,485,440               - - -

ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 424,122                  5,023                      424,122                  5,023                      

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (638,747)                - (638,747)                -

ตัดจําหนายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 282,475                  - - -

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 4,125,118               -

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,082,564             - 20,082,564             -

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 5,538,700               20,000,000             5,538,700               20,000,000             

หน้ีสงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) (145,868)                912,510                  (145,868)                912,510                  

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

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,402                      34,450                    1,259                      1,211                      

ดอกเบี้ยรับ (1,131,570)             (1,038,676)             (827,613)                (936,617)                

รายไดเงินปนผล (23,964)                  (114,036)                (23,964)                  (114,036)                

ดอกเบี้ยจาย 7,743,814               20,637                    4,788,974               311,403                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 67,273,199             78,357,126             63,480,248             76,293,244             

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,891,061               (5,748,991)             2,808,814               (4,397,787)             

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (35,336,151)           119,695,632           98,272,544             85,302,540             

วัสดุคงเหลือ (127,967)                (32,831)                  (127,967)                (32,831)                  

ตนทุนในการเตรียมหลุมฝงกลบ 119,235                  - 119,235                  -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - - - (27,225)                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,390,863)             127,195                  (312,224)                -

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 17,458,764             (6,181,184)             9,352,897               (6,924,732)             

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (620,000)                - - -

เงินกองทุนอนุรักษส่ิงแวดลอมคางจาย (2,382,100)             - (2,382,100)             -

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 46,885,178             186,216,947           171,211,447           150,213,209           

จายดอกเบี้ย (6,152,925)             (6,400)                    (3,580,693)             (541,360)                

จายภาษีเงินได (9,398,561)             (11,938,040)           (9,280,815)             (11,483,947)           

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

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 31,333,692             214,602,154           158,349,939           178,517,549           

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกันลดลง - 149,002                  - 149,002 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 794,392                  - 794,392                  -

เงินสดจายซ้ือท่ีดินรอการพัฒนา (143,448,837)         (101,346,070)         (143,448,837)         (96,480,920)           

เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (13,258,408)           (20,667,468)           (11,831,783)           (20,667,468)           

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย (6,468,000)             (6,160,000)             (6,468,000)             (6,160,000)             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 45,590,200             - 45,590,200             -

เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย - - (60,000,000)           -

เงินสดรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น - 19,500,000             - -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - - 30,000,000             

เงินสดจายลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (51,659,415)           (4,155,001)             - -

รับดอกเบี้ย 1,085,289               8,735,883               898,924 870,181 

รับเงินปนผล 23,964                    114,036                  23,964                    114,036                  

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (167,340,815)         (103,829,618)         (174,441,140)         (92,175,169)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 237,000,000           - 140,000,000           -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 11,638,110             - 11,638,110             -

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (147,500)                - (147,500)                -

เงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง - - - (22,277,771)           

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว - (1,128,586)             - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 248,490,610           (1,128,586)             151,490,610           (22,277,771)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 112,483,487           109,643,950           135,399,409           64,064,609             

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 263,746,565           151,263,078           227,295,706           91,896,297             

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน จํานวน 0.6 ลานบาท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทกลับรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 4.4 ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
 

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 

 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม
จากกิจการอุตสาหกรรมตางๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ   
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

งบการเงินนี ้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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2.2 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนท้ังทางตรง
และทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปนี้ 

 

       สัดสวนการถือหุน 
    พันบาท  ท้ังทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว  ของบริษัท (รอยละ) 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  2557  2556  2557  2556 
          

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 

ซื้อ ขาย และพัฒนา
ท่ีดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 

 230,000,000  170,000,000  99.99  99.99 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต         
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

 

ประกอบกิจการ
โรงงานกําจัดของเสีย

จากอุตสาหกรรม 

 200,000,000 

 

200,000,000 

 

99.99 

 

99.99 

 

ข) บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันท่ีบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น และคํานวณเงินลงทุนในบริษัทยอย ท่ีบริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 99.9 เสมือน
หนึ่งถือหุนรอยละ 100   
 

ค)  งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท   
 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  
 

2.3 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 
 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชดังตอไปนี ้
 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานท่ีมีผลบังคับใชแลว 
 

  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 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
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) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557 
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 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 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

   

การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย 

ตามสัญญาเชา 
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 และการ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

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 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
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มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน ไมสงผล
กระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 
 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนพนักงาน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2558 

   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2558 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 10 งบการเงินรวม 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 11 การรวมการงาน 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 12 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 13 การวัดมูลคายุติธรรม 1 มกราคม 2558 

   

การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจใหแกผูเชา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

ผูถือหุน 
1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2558 

   
   
   

   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และ

หนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2558 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 14 ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่า

และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

1 มกราคม 2558 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2558 
ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองแบบเปด 1 มกราคม 2558 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตองบการเงินของบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลานี้  ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนาย 
บัญชีเม่ือทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งท่ีดิน คาใชจายในการพัฒนาท่ีดิน ตนทุนการกอสราง 
ตนทุนการกูยืมและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขายโดยประมาณ 
 

วัสดุคงเหลือ 
 

วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  
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เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงใน 
มูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลัง
การรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
โดยตรงในสวนของผูถือหุน  สวนผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผล
กําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกําไรหรือขาดทุน   

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 
 

การจําหนายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอย จําหนายเงินลงทุนท่ีถืออยูเพียงบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ
เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

ที่ดินรอการพัฒนา 
 

ท่ีดินรอการพัฒนา  แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไดแก ท่ีดิน หรืออาคาร หรือสวนควบอาคาร หรือท้ังท่ีดินและอาคาร ท่ีถือครองไว เพื่อหา
ประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ท้ังนี ้ไมไดมีไวเพื่อใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการ ไมไดมีไวเพื่อใชในการบริหารงานของกิจการ ไมไดมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ 
 

บริษัทและบริษัทยอย บันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทและบริษัทยอยจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางกอสราง 
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บริษัทและบริษัทยอย รับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดิน  แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี)  
 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง 
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูใน
สภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุน
การกูยืม  

 

สวนประกอบของรายการท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 

สวนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณภายใตสัญญาเชาและใหใชสิทธิ 
 

สวนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ ภายใตสัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม    
แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) โดยแสดงรวมอยูในรายการอาคาร และอุปกรณ  
บริษัทตองโอนกรรมสิทธิ์ในสวนปรับปรุงอาคารโรงงาน และเครื่องจักร ท่ีไดซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางข้ึนเพิ่มเติมบน
พื้นท่ีของศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) และศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัด
ราชบุรีใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชาและใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการกําจัดกาก
อุตสาหกรรม (แสมดํา) สินทรัพยดังกลาวตัดคาเสื่อมราคาตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานท่ีมี
อยูกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทและบริษัทยอย จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการ
ซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

คาเสื่อมราคา 
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คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้    
 

 จํานวนป 
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา ตามอายุสัญญาเชาท่ีดินและใหใชสิทธกิารดําเนินงาน 

(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  
 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสรางและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

 บริษัทและบริษัทยอย ตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี      
 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา 
(ถามี)   
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท 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 ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอื่น  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยจะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตและคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณา 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

บริษัทและบริษัทยอยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 
 
 
 
 

เงินกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน ในเวลาตอมาจะวัด
มูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยผลตางระหวาง  สิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบ
กับมูลคาท่ีจายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมจะตัดจายเปนคาใชจายทาง
การเงินตลอดชวงเวลาการกูยืมตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง   
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ 
ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
ในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ท่ีมีตอหนี้สิน 
 

สัญญาเชาระยะยาว   
 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทาง
การเงิน และสวนท่ีจะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการขายและเชากลับคืนตามสัญญาเชาการเงิน กําไรจากการ
ขายจะถูกทยอยรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชา  สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยนั้น   
 

สัญญาเชาสินทรัพยโดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน เงินท้ังหมดท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ
สัญญาเชานั้น  
 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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ผลประโยชนของพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับ
พนักงาน  
 

บริษัทและบริษัทยอย คํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต วิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไวพิจารณา
วาการบริการในแตละงวดกอใหเกิดสิทธิในการไดรับผลประโยชนเพิ่มข้ึน และวัดมูลคาแตละหนวยแยกจากกันเพื่อรวมเปน
ภาระผูกพันงวดสุดทาย ตนทุนบริการในอดีตรับรูตามวิธีเสนตรงตลอดชวงอายุงานเฉลี่ยจนกวาผลประโยชนท่ีปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเปนสิทธิขาดของพนักงาน  
 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรูเปนรายการในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

 

การรับรูรายไดและตนทุน 
 

รายไดและตนทุนบริการ 
 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการและตนทุนบริการ เปนรายไดและคาใชจายเม่ือใหบริการแลวเสร็จ 
 

รายไดและตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิ์แกผูซื้อ
หลังจากไดรับชําระจากผูซื้อแลว 
 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยการแบงสรรตนทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และ
ท่ีเกิดข้ึนจริงตามเกณฑพื้นท่ีท่ีขาย 
 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีบริษัทและบริษัทยอยมี
สิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลท่ีจะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันท่ีมี
การประกาศสิทธิการรับปนผล 
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คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  
คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับการยืนยัน
การปรับคาเชา 
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผานไป และ 
สิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย  

 

ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา  การกอสรางหรือ การผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

 

ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือ 
ท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชําระ  
 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความ
เปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใช
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 
 

บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 
ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
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บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวของกับรายการ 
ท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมี
สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และท้ังสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดท่ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซึ่งต้ังใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธ ิ
 

กําไรตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป  
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ 
หุนสามัญท่ีบริษัท อาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุน
สามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา     
 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 

สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอย ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน 
ในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน 
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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 
 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

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



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

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  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอื่น  ราคาตามสัญญา 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราตามท่ีตกลงกัน/ตามสัญญา 
ซื้อท่ีดิน  อางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ 
 

รายไดและคาใชจายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 มีดังนี ้
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 11,262  5,308  11,262  5,308 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5,057  4,828  5,057  4,828 

คาใชจายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,874  1,653  1,874  1,653 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ตนทุนทางการเงิน        
  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  21  -  311 
 
 
 
 
 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ        
ผลประโยชนระยะสั้น 17,368  16,880  16,338  14,711 
 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

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

เงินทดรองจาย        
  คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 1,000  1,000  -  - 
คาเชาจายลวงหนา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย -  1,968  -  1,968 
เงินมัดจําการเชา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34  24  34  24 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 4,031  42  4,031  42 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 642  424  642  424 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  68  255 

รวม 4,673  466  4,741  721 
 

เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนสาระสําคัญในระหวางป 2556 มีดังนี ้



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2556  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธันวาคม 2556 

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

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหซื้อ
ท่ีดิน จํานวน 2 แปลง มูลคารวมท้ังสิ้น 91.5 ลานบาท จากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเพื่อนํามาพัฒนาเปนโครงการท่ีอยูอาศัย และ/หรือ อาคารพาณิชยเพื่อจําหนาย ท้ังนี้ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท 
ประจําป 2557 ไดมีมติอนุมัติใหสัตยาบันรับรองการเขาทํารายการซื้อท่ีดินดังกลาวแลว 
 

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาท่ีมีสาระสําคัญท่ีทําข้ึนกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 25(1)) 
 ข) สัญญาเชาท่ีดิน (หมายเหตุ 25(2)) 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

เงินสด -  500 - 500 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 263,456 150,493 227,006 91,126 
เงินฝากประจํา 290  270 290 270 
รวม 263,746  151,263 227,296 91,896 
 

7.     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา - เรียกเก็บเงินแลว 37,849  40,840 37,849 40,840 
ลูกหนี้การคา - ยังไมไดเรียกเก็บเงิน 14,581 12,085 14,581 12,085 
ลูกหนี้การคา - อสังหาริมทรัพย 103  103 103 103 
คาเชาจายลวงหนาแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -  1,968 - 1,968 
คาใชจายจายลวงหนา 1,494  2,142 1,129 2,104 
เงินทดรองจาย 5,341  3,689 3,541 2,479 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้อื่น 1,095  1,481 556 1,060 
รวม 60,463  62,308 57,759 60,639 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,261) (7,407) (7,261) (7,407) 
สุทธ ิ 53,202  54,901 50,498 53,232 
 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

เรียกเก็บเงินแลว         
ลูกหนี้การคา -  คาบริการ        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 20,226  23,046  20,226  23,046 
เกินกําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน 11,227 10,736 11,227 10,736 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน - 177 - 177 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 75 284 75 284 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 6,321 6,597 6,321 6,597 
     37,849 40,840 37,849 40,840 
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 37,952 40,943 37,952 40,943 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,261) (7,407) (7,261) (7,407) 
สุทธ ิ 30,691 33,536 30,691 33,536 
ยังไมไดเรียกเก็บเงิน     



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา -  คาบริการ 14,581 12,085 14,581 12,085 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับป (146) 913  (146) 913 
 
 
 
 
 
 
 

8.       ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 
  อาคารพาณิชยเพื่อขาย 126,514 24,653 129,565 25,698 
  อาคารชุดเพื่อขาย 323,403 280,765 284,011 237,733 
  งานระหวางกอสราง 141,829 - - - 
  รวม 591,746 305,418  413,576 263,431 
  หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนการพัฒนา        

อสังหาริมทรัพย (14,000) (14,000)  (14,000) (14,000) 
  สุทธ ิ 577,746 291,418  399,576 249,431 
 

  
 

  

  ตนทุนการกูยืม 544 -  - - 
  อัตราต้ังข้ึนเปนทุน (รอยละ) 8.5 -  - - 
 

9.       เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557 2556 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย         

ในความตองการของตลาด  83,440  9,132  97,280  38,471 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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ซื้อระหวางป  6,468  -  6,160  - 
ขายระหวางป  (65,673)  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน  (5,539)  -  (20,000)  - 
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงรับรูในสวนของผูถือหุน  (9,564)  -  (44,969)  - 
สุทธ ิ 9,132  9,132  38,471  38,471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 

* ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทยอย จาก 170,000,000 บาท (แบงเปน 17,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 
230,000,000 บาท (แบงเปน 23,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2557  
 

11.   ที่ดินรอการพัฒนา 
 พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

ราคาทุน   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พันบาท 
 รอยละการถือหุน  ทุนชําระแลว  เงินลงทุน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด * 99.99  99.99  230,000  170,000  230,000  170,000 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต   
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 99.99  99.99  200,000  200,000  200,000  200,000 
หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน         (79,022)  (74,897) 
สุทธิ         120,978  125,103 
รวม         350,978  295,103 
            

ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป         4,125  - 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 498,605 403,259 276,182 179,701 
ซื้อเพิ่ม 143,449 101,346 143,449  96,481 
โอนไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (250,447) - (248,417)  - 
โอนไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (7,660) (6,000) -  - 
ตัดจําหนายเปนคาใชจาย (4,486) - -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 379,461 498,605 171,214  276,182 
คาเผื่อการดอยคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 51,900 51,900 -  - 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 51,900 51,900  -  - 
       

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 327,561 446,705  171,214  276,182 
12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน  งานระหวางกอสราง  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - -  - 
รับโอนจากท่ีดินรอการพัฒนา 6,000  -  6,000 
ซื้อเพิ่ม -  4,155  4,155 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 6,000 4,155 10,155 
รับโอนจากท่ีดินรอการพัฒนา 7,660  -  7,660 
เพิ่มข้ึน - 51,659  51,659 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 13,660 55,814 69,474 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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13. 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 2556 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 
ซื้อเพิ่ม - 87 - 73 2,199 589 842 700 9,109 13,599 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (850) (32) (785) (1,898) - - - (3,565) 
รายการโอนเขา (ออก) - 11,580 3,977 - - - - 1,189 (16,746) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 9,000 211,257 102,358 289,838 36,123 18,105 6,717 40,062 3,924 717,384 
           
           
           
           



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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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 2556 - 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 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 13,871 3,881 5,486 347 2,351 1,096 561 - 27,593 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (430) (27) (786) (1,990) - - - (3,233) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 141,568 65,613 278,818 34,041 11,798 2,403 37,039 - 571,280 
มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2556 9,000 71,893 37,069 16,438 229 7,977 4,568 1,695 11,561 160,430 

31 ธันวาคม 2557 9,000 69,689 36,745 11,020 2,082 6,307 4,314 3,023 3,924 146,104 
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป        
2556         23,298 

2557         27,593 
          
          



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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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 2556 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 
ซื้อเพิ่ม - 87 - 73 2,199 589 842 700 7,931 12,421 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (850) (31) (785) (1,193) (705) - - (3,564) 
รายการโอนเขา (ออก) - 11,580 3,977 - - - - 1,189 (16,746) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 9,000 211,258 102,358 289,838 35,727 17,168 6,012 40,062 2,746 714,169 
           
           
           
           
           



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

 

35 
 

 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 2556 - 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 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 13,871 3,881 5,487 347 1,968 1,095 561 - 27,210 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (430) (27) (785) (1,193) (549) - - (2,984) 
รายการโอนเขา (ออก) - - - - - - - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 141,568 65,613 278,819 33,646 11,406 1,854 37,038 - 569,944 
มูลคาสุทธิตามบัญชี           
31 ธันวาคม 2556 9,000 71,894 37,069 16,437 229 7,141 4,567 1,696 11,561 159,594 

31 ธันวาคม 2557 9,000 69,690 36,745 11,019 2,081 5,762 4,158 3,024 2,746 144,225 
คาเสื่อมราคาท่ีรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป        
2556         22,817 

2557         27,210 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรท่ีศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทได 
จดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 25 ลานบาท และ
มูลคาสุทธติามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีจํานวนเงินประมาณ 24.9 ลานบาท และ 36.7 ลานบาท ตามลําดับ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยท่ีคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคา 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 343.1 ลานบาท และ 340.0 ลานบาท ตามลําดับ (สวนของเฉพาะกิจการ 342.7 ลานบาท และ 
339.8 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

14.  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 
  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 6,689 939 6,016 - 
  เงินมัดจําและอื่นๆ  4,450  3,179 3,116  2,923 
  รวม 11,139 4,118  9,132 2,923 
 

15. เงินกูยืมระยะส้ัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ท้ังจํานวนเปนเงินกูยืมจากการออกต๋ัวแลกเงิน 
อายุ 3-9 เดือน เพื่อเสนอขายตอนักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) ผานสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งเปนผูแนะนํานักลงทุน
แกบริษัทและบริษัทยอย เงินกูยืมดังกลาว มีตนทุนทางการเงิน เทียบเทาอัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.5 ตอป ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
 

16. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 487  - 
หัก ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี (46)  - 
สุทธ ิ 441  - 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (102)  - 
สุทธ ิ 339  - 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตองจายชําระ
ดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556 
 ผลรวมของ

จํานวนเงินข้ันต่ํา
ท่ีตองจาย  

ดอกเบ้ียจาย
รอตัดบัญชี  

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงิน
ข้ันต่ําท่ีตองจาย  

ผลรวมของ
จํานวนเงินข้ันต่ํา

ท่ีตองจาย  
ดอกเบ้ียจาย
รอตัดบัญชี  

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงิน
ข้ันต่ําท่ีตองจาย 

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 122  20  102  -  -  - 
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป 
แตไมเกินหาป 365  26  339 

 
-  -  - 

รวม 487  46  441  -  -  - 
 

17.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน         
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,093  1,711  879  877 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม    1,711  1,662  877  875 
ผลประโยชนจายโดยโครงการ (620)  -  -  - 
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 2  49  2  2 
กําไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร        
ประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  -  -  - 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,093  1,711  879  877 
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คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1  35  1  1 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 1  14  1  1 
รวม 2  49  2  2 
 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ตนทุนการใหบริการ 1  1  1  1 
คาใชจายในการขาย -  -  -  - 
คาใชจายในการบริหาร -  34  -  - 
รวม 1  35  1  1 
 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556 
 (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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18. ทุนเรือนหุน 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระหุนสามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้ 
 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตาม  31 ธันวาคม 2557  ราคาตาม  31 ธันวาคม 2556 
 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา 
 (บาท)  (พันหุน)  (พันบาท)  (บาท)  (พันหุน)  (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
หุนสามัญตนงวด 1.00  900,000  900,000  1.00  900,000  900,000 
บวก เพิ่มทุน 1.00  180,000  180,000  1.00  -  - 
หัก ลดทุน 1.00  -  -  1.00  -  - 
หุนสามัญสิ้นงวด 1.00  1,080,000  1,080,000  1.00  900,000  900,000 
            

ทุนที่ออกและเรียกชําระ            
หุนสามัญตนงวด 1.00  900,000  900,000  1.00  900,000  900,000 
บวก หุนสามัญเพิ่มข้ึนจาก
การแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิ

 
 

1.00 

 

10,580  10,580 

  
 

1.00 

  
 
- 

  
 
- 

หุนสามัญสิ้นงวด 1.00  910,580  910,580  1.00  900,000  900,000 
 
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 
180,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 900,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,080,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 180,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ครั้งท่ี 1 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจาก 900,000,000 บาท (หุนสามัญ จํานวน 900,000,000 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท) เปน 910,580,100 บาท (หุนสามัญ จํานวน 910,580,100 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท) 
โดยจํานวนดังกลาวเปนผลมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (GENCO-W1) จํานวน 10,058,010 บาท 
(หุนสามัญ จํานวน 10,058,010 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1.0 บาท) และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึนจํานวน 1,058,010 
บาท บริษัท ไดดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชยในเดือนมกราคม 2558 
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19. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 
 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ครั้งท่ี 1 ท่ีจัดสรรใหแกผูถือ 
หุนสามัญเดิมของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1” หรือ “GENCO-W1”) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 179,999,606 หนวย 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญใหม (โดยราคาการใชสิทธิและ

อัตราการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิทธิ : เทากับ 1.10 บาทตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 
จํานวนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 : 169,419,506 หนวย 
 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทของ 
ใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

 
วันท่ีออกและ 

เสนอขาย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ราคาใชสิทธิ  
(บาทตอหุน) 

 
อัตราการใชสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตอหุนสามัญ 

 
จํานวนหุนท่ี
ถูกใชสิทธิ 

 (หุน) 

 
จํานวนหุนคงเหลือ 
เพื่อรองรับการใช

สิทธิ (หุน) 

 
กําหนดการใช

สิทธิคร้ัง
สุดทาย 

GENCO – W1 
 

19 พฤษภาคม 2557 
 

1.10 
 

1 : 1 
 

10,580,100 
 

169,419,506 
 18 พฤษภาคม 

2560 
 
ในเดือนธันวาคม 2557 ไดมีผูใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO - W1 จํานวน 10,058,010 หนวย เพื่อซื้อหุน
สามัญจํานวน 10,058,010 หุน มูลคาเงินสดรับจากการใชสิทธิ จํานวน 10,058,010 บาท 
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20. คาใชจายตามลักษณะ 
 

คาใชจายท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 126,127  135,924  107,709  98,835 
คาใชจายพนักงาน 47,585  41,731  46,747  41,143 
คาตอบแทนผูบริหาร 17,368  16,880  16,338  14,711 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 27,593  24,383  27,210  23,901 
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) (146)  913  (146)  913 
คาขนสง 61,868  67,036  61,868  67,036 
คาสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและคาวิเคราะห 34,432  35,946  34,432  35,945 
คาเชา 18,860  11,279  18,860  11,279 
ตนทุนทางการเงิน 7,744  21  4,789  311 
ขาดทุนจากการการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  4,125  - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 5,539  20,000  5,539  20,000 
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083  -  20,083  - 
คาใชจายอื่น 60,934  58,141  53,631  53,641 
รวม 427,987  412,254  401,185  367,715 
 

21. ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้  
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดปจจุบัน :          
   คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป   (2,818)  (11,954)  (2,716)  (11,557) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :          
   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด        
   ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (152)  (118)  (28)  183 
   คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการ        
   ลดอัตราภาษีเงินได -  (389)  -  (221) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน (2,970)  (12,461)  (2,744)  (11,595) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริงสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดดังนี้  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  2556 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (รอยละ)  จํานวนเงิน  (รอยละ)  จํานวนเงิน 
        

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   3,062    23,630 
        

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20  (612)  20  (4,726) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงของผล 
แตกตางช่ัวคราว   (152)    (507) 
ขาดทุนทางภาษีในงวดปจจุบันซึ่งไมไดรับรูเปนสินทรัพย 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (911)    (111) 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี   33    98 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายไดท่ีไดรับยกเวนภาษแีละ 
คาใชจายท่ีไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี   (2,240)   (7,215) 
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม   913   - 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน 97 (2,970) 53 (12,461) 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (รอยละ)  จํานวนเงิน  (รอยละ)  จํานวนเงิน 
        

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   2,946    21,982 
        

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20  (589)  20  (4,397) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงของผล 
แตกตางช่ัวคราว   (28)    (38) 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี   -    - 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายไดท่ีไดรับยกเวนภาษแีละ 
คาใชจายท่ีไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี   (2,127)    (7,160) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน 93 (2,744) 53 (11,595) 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2557  2556  2557  2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,452  1,482  1,453  1,482 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 219  342  175  175 
อื่นๆ 649  649  -  - 
รวม 2,320  2,473  1,628  1,657 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี ซึ่งไมไดนําไปรวมในการคํานวณ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวม จํานวน 110.42 ลานบาท และ 
156.17 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 108.12 ลานบาท และ 153.87 ลานบาท เนื่องจากความไมแนนอนท่ีจะใช
ประโยชนทางภาษีจากรายการดังกลาวในอนาคต 
 

22. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 
 

 พันบาท/พันหุน 
 งบการเงินรวม 
  

กําไร 
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนัก 
  

กําไรตอหุน (บาท) 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน           
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 92  11,168  900,195  900,000  0.0001  0.0124 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  45,738  -     
กําไรตอหุนปรับลด            
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา 
มีการแปลงหุนสามัญ 

 
92 

  
11,168 

  
945,933 

  
900,000 

  
0.0001 

  
0.0124 
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 พันบาท/พันหุน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

กําไร 
 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนัก 
  

กําไรตอหุน (บาท) 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน           
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 202  10,387  900,195  900,000  0.0002  0.0115 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  45,738  -     
กําไรตอหุนปรับลด            
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา 
มีการแปลงหุนสามัญ 202  10,387 

  
945,933 

  
900,000 

  
0.0002 

  
0.0115 

 

23. สํารองตามกฎหมายและเงินปนผลจาย 
 

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

บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2557 จํานวน 10,110 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สํารอง
ตามกฎหมายมีจํานวน 7,625,110 บาท 
 

บริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2556 จํานวน 530,000 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สํารอง
ตามกฎหมายมีจํานวน 7,615,000 บาท 
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24. 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 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานท่ีรายงาน มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
รายไดจากลูกคาภายนอก 251,034  243,742  171,645  185,288 422,679 429,029 
รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  -  -  - 
รวมรายได 251,034  243,742  171,645  185,288  422,679  429,029 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
ดอกเบ้ียรับ 828  937  243  1,310  1,071  2,247 
ดอกเบ้ียจาย 4,788  311  2,955  244  7,743  555 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 27,378  24,263  215  120  27,593  24,383 
            

กําไรกอนภาษีเงินได 33,453  27,469  9,938  28,528  43,391  55,997 
            

สินทรัพยของสวนงาน 192,890  208,479  874,635  643,330  1,067,525  815,809 
รายจายฝายทุน 12,421  11,700  -  -  12,421  11,700 
หนี้สินของสวนงาน 34,000  36,382  -  -  34,000  36,382 
 

การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สินทรัพยและหนี้สิน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2557  2556 
รายได    
รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน 422,679  429,029 
รายไดอื่น 8,121  7,403 
 430,800  436,432 
ตัด รายการรายไดระหวางสวนงาน -  - 
      รายการดอกเบ้ียรับและอื่น ๆ 248  (548) 
รายไดรวม 431,048  435,884 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2557  2556 
กําไรหรือขาดทุน    
รวมกําไรจากสวนงานท่ีรายงาน 43,391  55,997 
รายการตัดบัญชี -  - 
 43,391  55,997 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน    
- รายไดอื่น 6,834  5,067 
- ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (20,083)  - 
- ขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพยเผื่อขาย (5,539)  (20,000) 
- คาตอบแทนผูบริหาร (17,368)  (16,880) 
- คาใชจายดําเนินงานอื่น (4,614)  (555) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 2,621  23,630 
ตัด รายการระหวางกัน 441  - 
 3,062  23,630 
สินทรัพย    
รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 1,067,525  851,809 
รายการตัดบัญชี (3,115)  (3,810) 
 1,064,410  847,999 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 400,163  315,954 
สินทรัพยรวม 1,464,573  1,163,953 
หนี้สิน    
รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 34,000  36,382 
รายการตัดบัญชี (107)  (294) 
 33,893  36,088 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 295,462  39,781 
หนี้สินรวม 329,355  75,869 
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25. สัญญา 
 

ณ วันท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาดังตอไปนี้ 
 

1)  สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) รวมท้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เปนหนวยงานหนึ่งของผูถือหุนบริษัท) โดยมี
ระยะเวลาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน 10 ป  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาว  บริษัทตองจายคาเชารายป  ปท่ี  1-5  เปนเงิน
ประมาณ 1.1 ลานบาทตอป ปท่ี 6-10 เปนเงินประมาณ 1.4 ลานบาทตอป และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามอัตราของกากท่ี
ใหบริการ สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559  
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 2557  2556 
ไมเกินหนึ่งป 1.4  1.4 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1.4  2.4 

 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเชาจะตองลงทุนไมนอยกวา 36 ลานบาท เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยท่ีเชา ตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาท่ีผูใหเชากําหนดหรือท่ีผูเชาเสนอ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหเชากอนโดยทรัพยสินท่ีลงทุนเพิ่มนั้น จะตอง
โอนใหเปนกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน  
  

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

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 2557  2556 
ไมเกินหนึ่งป 5.3     5.3 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป        22.4  22.1 
เกินหาป        47.3  51.6 

 

 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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3) สัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเชา 16 ป บริษัทตองจายคาเชารายป  ปท่ี  1-4  เปนเงินประมาณ 0.2 
ลานบาทตอป ปท่ี 5-8 เปนเงินประมาณ 0.2 ลานบาทตอป ปท่ี 9-12 เปนเงินประมาณ 0.3 ลานบาทตอป ปท่ี 13-16เปนเงิน
ประมาณ 0.3 ลานบาทตอป สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 กันยายน 2555 จนถึงวันท่ี 5 กันยายน 2571  โดยบริษัทตองจายคา
เชาในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 2557  2556 
ไมเกินหนึ่งป 0.2  0.2 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1.4  1.0 
เกินหาป 2.7  3.1 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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26.         การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร หรือเพื่อการคา 
 

1)     ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พันบาท        
     อัตราดอกเบ้ียคงท่ีถึงกําหนดชําระภายใน  อัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ีย    มากกวา 1 ป      ปรับขึ้นลง     
 ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  1 ปหรือนอยกวา  แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป  ตามอัตราตลาด  คงท่ี 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
เงินฝากธนาคาร 150,755 150,755 764  764  -  -  -  -  1.93  2.35  -  - 
เงินกูยืมระยะสั้น - - 237,000  -  - - -  -  -  - 8.5  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันบาท        
     อัตราดอกเบ้ียคงท่ีถึงกําหนดชําระภายใน  อัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ีย    มากกวา 1 ป      ปรับขึ้นลง     
 ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  1 ปหรือนอยกวา  แตไมเกิน 5 ป  มากกวา 5 ป  ตามอัตราตลาด  คงท่ี 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
เงินฝากธนาคาร 91,388 91,388 764  764  -  -  -  -  1.93  2.35  -  - 
เงินกูยืมระยะสั้น - - 140,000  -  - - -  -  -  - 8.5  - 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
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2) ความเสี่ยงดานสินเช่ือ 

ความเสี่ยงดานสินเช่ือเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงท่ีใหไวกับบริษัท บริษัทและ 
บริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา และจํากัดการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ มูลคา
สูงสุดของความเสี่ยงดานสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 

3)  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

บริษัทและบริษัทยอยไดมีการติดตามดูความเสี่ยงดานสภาพคลองและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพื่อใหเพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด  
 

4) มูลคายุติธรรม 

เครื่องมือทางการเงินรวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เงินลงทุนระยะยาว – หลักทรัพย 
เผื่อขาย เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  เงินกูยืมระยะสั้น  และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นประมาณตามราคา
ตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากรายการดังกลาวจะไดรับ/จายชําระเปนเงินสดในระยะเวลาอันสั้น 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว – หลักทรัพยเผื่อขาย ถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะสั้น และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียปจจุบันในตลาด 

 

27. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.29:1 และ 0.07:1 ตามลําดับ และ
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.19:1 และ 0.07:1 ตามลําดับ 
 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมี 
 

1)     หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันสัญญาเชาและสัญญาการ
ใหบริการบําบัดกากเปนจํานวน 21.2 ลานบาทและ 21.1 ลานบาท ตามลําดับ 

2)     หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันการจัดทําสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเปนจํานวน 0.8 ลานบาท 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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3)     ภาระผูกพันรายจายฝายทุนและสัญญากอสรางโครงการอสังหาริมทรัพย เปนจํานวน 60.3 ลานบาท และ 15.6 ลานบาท 
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 37.2 ลานบาทและ 3.1 ลานบาทตามลําดับ) 

29. การจัดประเภทรายการใหม 
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556ไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การนําเสนอในงบการเงินป 2557 ดังนี ้

 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2556 

 
ตามท่ี 

รายงานเดิม จัดประเภทใหม 
ตามท่ี 

รายงานใหม  
ตามท่ี 

รายงานเดิม 
 

จัดประเภทใหม 
ตามท่ี 

รายงานใหม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 155,573 6,171 161,744  155,573 6,171 161,744 
คาใชจายในการบริหาร 68,081 (6,171) 61,910  65,199 (6,171) 59,028 
 

30. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2558 มีมติท่ีสําคัญ ดังนี ้
 

1. อนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,150,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,080,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 2,230,000,000 บาท คิดเปนหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

2. อนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 
1,150,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท คิด
เปนมูลคาท้ังสิ้น จํานวน 2,300,000,000 บาท  

 

3. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอเชีย พัฒนา แลนด จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระเดิม 230,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนและเรียกชําระใหม จํานวน 430,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได
ดําเนินการจายชําระคาหุนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวใน
เดือนมกราคม 2558 
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