
 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม  และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ี
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว 
ผูสอบบัญชีพจิารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  

 

 

 

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917  
 
บริษัท พีวี ออดิทจํากัด 
กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ 2559



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 76,876,039           263,746,565         60,449,030           227,295,706         

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                       -                       60,000,000           -                       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 5, 7 61,391,849           53,202,069           62,286,229           50,498,200           

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 852,096,018         577,745,569         405,318,674         399,575,862         

วัสดุคงเหลือ 750,314                3,392,557             750,314                3,392,557             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 10,651,658           -                       8,881,298             -                       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,001,765,878      898,086,760         597,685,545         680,762,325         

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 12 755,733                755,733                755,733                755,733                

เงินลงทุนเผื่อขาย 25 7,294,802             9,132,106             7,294,802             9,132,106             

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                       -                       550,107,351         350,977,770         

ที่ดินรอการพัฒนา 10 331,999,137         327,560,849         167,481,815         171,213,815         

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 11 81,343,140           69,474,416           -                       -                       

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 135,489,345         146,104,130         130,263,397         144,225,521         

สินทรัพยไมมีตัวตน 17                         -                       17                         -                       

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 13 7,603,188             2,320,046             5,702,820             1,627,999             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5 16,759,317           11,139,207           15,111,651           9,132,312             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 581,244,679         566,486,487         876,717,586         687,065,256         

รวมสินทรัพย 1,583,010,557      1,464,573,247      1,474,403,131      1,367,827,581      

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

                     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3  
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3

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น 14 200,000,000         237,000,000         90,000,000           140,000,000         

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 5, 15 67,555,057           56,820,305           54,250,464           45,630,910           

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 108,464                102,355                108,464                102,355                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5 10,501,461           -                       8,701,084             -                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 278,164,982         293,922,660         153,060,012         185,733,265         

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 231,019                339,145                231,019                339,145                

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 16 4,115,666             1,093,007             4,004,213             878,908                

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

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 38,346,685           35,432,152           38,235,232           35,218,053           

รวมหนี้สิน 316,511,667         329,354,812         191,295,244         220,951,318         

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน  17, 20

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 2,230,000,000 หุน ในป 2558 และ
1,080,000,000 หุน ในป 2557 มูลคาหุนละ 1 บาท 2,230,000,000      1,080,000,000      2,230,000,000      1,080,000,000      

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,041,064,062 หุน ในป 2558 และ
910,580,100 หุน ในป 2557 ชําระเต็มมูลคาแลว 1,041,064,062      910,580,100         1,041,064,062      910,580,100         

สวนเกินมูลคาหุน 18 208,730,146         196,730,146         208,730,146         196,730,146         

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 19 7,910,853             7,625,110             7,910,853             7,625,110             

ยังไมไดจัดสรร 4 20,194,855           29,846,801           36,804,132           41,504,909           

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (11,401,306)         (9,564,002)           (11,401,306)         (9,564,002)           

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,266,498,610      1,135,218,155      1,283,107,887      1,146,876,263      

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 280                       280                       -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 1,266,498,890      1,135,218,435      1,283,107,887      1,146,876,263      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,583,010,557      1,464,573,247      1,474,403,131      1,367,827,581      

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4  
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รายไดจากการขายและใหบริการ 5 359,732,490         422,679,193         341,063,018         396,530,193         
ตนทุนขายและบริการ 5, 21 (245,860,924)        (293,332,546)        (232,351,592)        (274,914,754)        
กําไรขั้นตน 113,871,566         129,346,647         108,711,426         121,615,439         
รายไดอื่น 5 5,928,842             8,369,328             5,282,871             7,601,178             
คาใชจายในการขาย 21 (14,934,992)          (18,952,163)          (13,694,639)          (18,188,062)          
คาใชจายในการบริหาร 5, 21 (95,477,371)          (107,958,338)        (88,450,888)          (103,293,518)        
ตนทุนทางการเงิน  (11,229,768)          (7,743,814)            (7,414,309)            (4,788,974)            
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,841,723)            3,061,660             4,434,461             2,946,063             
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 22 2,513,567             (2,969,989)            1,280,397             (2,743,847)            
กําไรสุทธิสําหรับป 671,844                91,671                  5,714,858             202,216                

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (1,904,837)            -                        (1,996,682)            -                        

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,837,304)            35,404,889           (1,837,304)            35,404,889       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (3,742,141)            35,404,889           (3,833,986)            35,404,889           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (3,070,297)            35,496,560           1,880,872             35,607,105           

การแบงปนกําไรสําหรับป

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 671,844                91,671                  5,714,858             202,216                

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                        -                        -                        -                        
671,844                91,671                  5,714,858             202,216                

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (3,070,297)            35,496,560           1,880,872             35,607,105           

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                        -                        -                        -                        
(3,070,297)            35,496,560           1,880,872             35,607,105           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558

บาท
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หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558

บาท

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 3
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 0.0007                  0.0001                  0.0057                  0.0002                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 999,490,446         900,195,000         999,490,446         900,195,000         

กําไรตอหุนปรับลด 3
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 0.0006                  0.0001                  0.0052                  0.0002                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,091,088,737      945,933,000         1,091,088,737      945,933,000         
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องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุนที่ออก เบ็ดเสร็จอื่น รวมสวนของ สวนไดเสียที่
หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย บริษัทใหญ ไมมีอํานาจควบคุม รวม

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เพิ่มทุนหุนสามัญ 17 10,580,100          1,058,010            -                      -                      -                           11,638,110          -                      11,638,110          

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

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      35,404,889               35,404,889          -                      35,404,889          

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                      -                      10,110                 (10,110)               -                           -                      -                      -                      

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

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 4 -                      -                      -                      (8,133,210)          -                           (8,133,210)          -                      (8,133,210)          

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 910,580,100        196,730,146        7,625,110            21,713,591          (9,564,002)               1,127,084,945     280                      1,127,085,225     

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เพิ่มทุนหุนสามัญ 17 130,483,962        12,000,000          -                      -                      -                           142,483,962        -                      142,483,962        

กําไรสําหรับป -                      -                      -                      671,844               -                           671,844               -                      671,844               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      (1,904,837)          (1,837,304)               (3,742,141)          -                      (3,742,141)          

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                      -                      285,743               (285,743)             -                           -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,041,064,062     208,730,146        7,910,853            20,194,855          (11,401,306)             1,266,498,610     280                      1,266,498,890     

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม

สวนของบริษัทใหญ
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องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุนที่ออก เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เพิ่มทุนหุนสามัญ 17 10,580,100                1,058,010                  -                            -                            -                            11,638,110                

กําไรสําหรับป -                            -                            -                            202,216                     -                            202,216                     

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                            -                            -                            -                            35,404,889                35,404,889                

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                            -                            10,110                       (10,110)                     -                            -                            

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

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 4 -                            -                                                           -   (8,133,210)                -                            (8,133,210)                

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 910,580,100              196,730,146              7,625,110                  33,371,699                (9,564,002)                1,138,743,053           

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เพิ่มทุนหุนสามัญ 17 130,483,962              12,000,000                -                            -                            -                            142,483,962              

กําไรสําหรับป -                            -                            -                            5,714,858                  -                            5,714,858                  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                            -                            -                            (1,996,682)                (1,837,304)                (3,833,986)                

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                            -                            285,743                     (285,743)                   -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,041,064,062           208,730,146              7,910,853                  36,804,132                (11,401,306)              1,283,107,887           

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,841,723)       3,061,660         4,434,461         2,946,063         
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย 33,612,670      27,593,171      32,465,865      27,209,640      

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 1,930,312         (145,868)          1,390,357         (145,868)          

ตัดจําหนายที่ดินรอการพัฒนา -                   4,485,440         -                   -                   

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 2,678,163         -                   2,678,163         -                   
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -                   5,538,700         870,420            9,663,818         
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 37,069              20,150,414      37,068              19,867,939      
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 643,500            1,402                629,453            1,259                
รายไดเงินปนผล (152,156)          (23,964)            (152,156)          (23,964)            

ดอกเบี้ยรับ (674,108)          (1,131,570)       (519,701)          (827,613)          

ดอกเบี้ยจาย 11,229,768      7,743,814         7,414,309         4,788,974         
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 47,463,495      67,273,199      49,248,239      63,480,248      

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (8,876,651)       1,891,061         (11,951,509)     2,808,814         
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (270,618,449)   (35,336,151)     (2,010,812)       98,272,544      
วัสดุคงเหลือ 251,012            (127,967)          251,012            (127,967)          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (11,840,540)     119,235            (10,065,600)     119,235            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 242,542            (1,390,863)       (258,564)          (312,224)          

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 10,292,333      17,458,764      9,578,609         9,352,897         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,254,732         (2,382,100)       454,355            (2,382,100)       

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                   (620,000)          -                   -                   
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (230,831,526)   46,885,178      35,245,730      171,211,447    
รับดอกเบี้ย 815,816            1,085,289         503,394            898,924            
จายภาษีเงินได (8,641,122)       (9,398,561)       (8,329,246)       (9,280,815)       
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (238,656,832)   38,571,906      27,419,878      162,829,556    

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับเงินปนผล 152,156            23,964              152,156            23,964              

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน -                   -                   (60,000,000)     -                   
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย -                   (6,468,000)       -                   (6,468,000)       
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย -                   45,590,200      -                   45,590,200      

ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย -                   -                   (200,000,000)   (60,000,000)     
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา (8,170,288)       (143,448,837)   -                   (143,448,837)   
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (12,535,529)     (51,659,415)     -                   -                   
ซื้ออุปกรณ (22,368,149)     (13,258,408)     (18,540,809)     (11,831,783)     
เงินรับจากการขายอุปกรณ -                   794,392            -                   794,392            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (42,921,810)     (168,426,104)   (278,388,653)   (175,340,064)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (10,673,830)     (6,152,925)       (8,259,846)       (3,580,693)       
เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 360,000,000    237,000,000    250,000,000    140,000,000    
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้น (397,000,000)   -                   (300,000,000)   -                   
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (102,017)          (147,500)          (102,017)          (147,500)          
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ 142,483,962    11,638,110      142,483,962    11,638,110      

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 94,708,115      242,337,685    84,122,099      147,909,917    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (186,870,527)   112,483,487    (166,846,676)   135,399,409    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 263,746,565    151,263,078    227,295,706    91,896,297      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 76,876,038      263,746,565    60,449,030      227,295,706    

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)“บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนใน
ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2540 โดยประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการ
บําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนต้ังอยูท่ี  447 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมี
ศูนยบริการบํา บัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดําต้ังอยู เลขท่ี  68/39 หมู  3 ถนนแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้ังอยูเลขท่ี 5 ถนนเมืองใหมมาบตาพุด สาย 6  
ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม หมู 8 ตําบลหินกอง อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุร ี

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัท
ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ท่ีผูบริหารมีความเช่ือม่ันอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด   
นั้น ๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 
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เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังนี ้
 

บริษัทยอย จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ
2558 2557

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100               100               
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต ไทย กําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 100               100               
       เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

  

 รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยท่ีเปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีเหมือนกันหรือท่ี
คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอย
ได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบ
การเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ  

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เม่ือออกจากงาน   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ 

การดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 การวัดมูลคายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถือหุน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 
 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  
 
 
 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน 

ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 
มาถือปฏิบัติ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท ยกเวน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ไดแก การเพิ่มเติมขอกําหนดใหกลุมบริษัทจัดกลุมรายการท่ีแสดงอยูในรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น โดยใชเกณฑวารายการดังกลาวสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลังได
หรือไม มาตรฐานการบัญชีดังกลาวจะมีผลตอการแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
กลุมบริษัท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกลุมบริษัทตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหกลุมบริษัทเลือก
รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุนได   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการ
วัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกลุมบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของอื่น กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  

กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไวในหมายเหตุขอ 25 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

ในระหวางป 2558 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม ดังตอไปนี ้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 
ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏบิัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏบิัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณก ารห นี้สิน  หนี้สิ น ท่ีอ าจ เกิ ด ข้ึน  แล ะ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว เพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏบิัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏบิัติทางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพื่อการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากท่ีเปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการ
จัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 
การขายสินคาและใหบริการ 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา หรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะตองรับคืนสินคา   

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่น 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 
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เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

คาใชจาย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ี
มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ีย และตนทุน
อื่นท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

ดอกเบ้ียซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ี
แทจริง 

ผลประโยชนของพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีเปนแผนจายสมทบท่ีกําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดย
สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจาก
พนักงานและกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สิน
ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit 
Method) 
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เม่ือผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัท
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระท่ัง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง  

เม่ือขอสมมติท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท้ังจํานวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารท่ีมี
กําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลักประกัน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่ง
โดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา โดยแสดงสุทธิจาก
การตัดบัญชีเปนตนทุนขาย ราคาทุนประกอบดวย ตนทุนในการไดมาซึ่งท่ีดิน การพัฒนาท่ีดิน คาออกแบบและกอสราง 
สาธารณูปโภค และคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมท้ังดอกเบ้ียจายท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมเพื่อการไดมาซึ่งการ
พัฒนาโครงการกอนโครงการจะพัฒนาแลวเสร็จ 

รายละเอียดการคํานวณราคาทุน 

ท่ีดิน  - ราคาทุนของท่ีดินและการพัฒนาท่ีดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ย โดยแยกตามเนื้อท่ีหรือพื้นท่ี
สําหรับขายของแตละโครงการ 

งานกอสราง - ตนทุนงานกอสราง ประกอบดวย ตนทุนงานกอสราง และสาธารณูปโภคสวนกลาง ปน
สวนตามเนื้อท่ีหรือพื้นท่ีสําหรับขาย ตนทุนงานกอสรางหองชุด และตนทุนการกูยืมท่ีถือ
เปนตนทุนของโครงการปนสวนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ เปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย
โดยประมาณ 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการขาย เชน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเปนคาใชจายเม่ือมีการขาย 

กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการและขาดทุนจากการดอยคา )ถามี (ไวในกําไรหรือขาดทุน  

ในการคํานวณหาตนทุนขายอสังหาริมทรัพย กลุมบริษัทไดแบงสรรตนทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน(โดย
คํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดวย) ตามเกณฑพื้นท่ีสําหรับขาย 

ตนทุนขายของโครงการจะประมาณการตนทุนท้ังหมดท่ีจะใชในการพัฒนาโครงการจนแลวเสร็จจากประมาณการในการ
ประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
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ดอกเบ้ียจายและตนทุนอื่นท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจากการกูยืมเพื่อใชในการไดมาซึ่งท่ีดินและพัฒนาโครงการตางๆ ถือเปนสวน
หนึ่งของราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลง ดอกเบ้ียจะถูกบันทึกเปน
ตนทุนอีกก็ตอเม่ือมีกิจกรรมการพัฒนาโครงการอีกครั้งหนึ่ง 

วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลอืแสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับวัสดุท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

ที่ดินรอการพัฒนา 

ท่ีดินรอการพัฒนาเปนท่ีดินท่ีจะใชพัฒนาในอนาคตซึ่งแสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

ราคาทุนประกอบดวยคาท่ีดินและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุน 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ ื่อขาย
และแสดงในราคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุน (ยกเวนขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุน)  

การจําหนายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคาท่ีไดรับชําระและมูลคาท่ีบันทึกในบัญชีและรวมถึงยอดกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและเงิน
ลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแก ท่ีดินและอาคารท่ีถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ีเพิ่มข้ึน
หรือท้ังสองอยาง ท้ังนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการ
บริหารงาน   

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อาคารแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

คาเสื่อมราคาอาคารและสวนปรับปรุงอาคารคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนของสินทรัพย จํานวน 
20 ป และ 10 ป ตามลําดับ 
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รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับราคาตามบัญชี และ
รวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ดังนี้ 

  

ประเภทสินทรัพย จํานวนป
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 10 - 30
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 และ 25
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน 5
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 - 20
ยานพาหนะ 5
คอนเทนเนอร 5 และ 10  

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวาง
กอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุง
ใหดีข้ึนท่ีสําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทํา
ใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยท่ีไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับราคาตามบัญชีและ
รวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ซึ่งตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการ
ใหประโยชนเปนเวลา 3 ป และ 5 ป 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใช
ของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
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ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินได
ในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมี
ความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคา
เสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูก
จายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ ถา
ผลกระทบดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน 

มูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตกลุมบริษัทประมาณข้ึน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 
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ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถือ
หุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี และการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เกี่ยวกับรายการในปกอน โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกทุกรายการและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกลุมบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษี
ตางกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับ
คืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีเทาท่ีจะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกจําหนาย
และชําระแลวในระหวางป 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557
กําไรสําหรับป (พันบาท)                       672                         92                    5,715                       202
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
หุนสามัญท่ีออก ณ วันตนป (พันหุน) 910,580              900,000              910,580              900,000              
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายระหวางป 88,910                195                     88,910                195                     
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 999,490              900,195              999,490              900,195              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)                 0.0007                 0.0001                 0.0057                 0.0002

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กําไรตอหุนปรับลด 

กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนของผูถือหุนสามัญดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายแลวในระหวางปบวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีบริษัทอาจตองออกเพื่อแปลง
สภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น และสมมติวาผูถือจะแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดเปนหุนสามัญ เม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ  

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

พันบาท พันหุน บาท พันบาท พันหุน บาท

กําไรสําหรับป

จํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน กําไรสําหรับป

จํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 672 999,490 0.0007       5,715 999,490 0.0057       
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -                     91,599                -            -                   91,599                -            
กําไรตอหุนปรับลด 672 1,091,089 0.0006       5,715 1,091,089 0.0052       

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

พันบาท พันหุน บาท พันบาท พันหุน บาท

กําไรสําหรับป

จํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน กําไรสําหรับป

จํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 92 900,195 0.0001 202 900,195 0.0002
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -                     45,738                -            -                   45,738                -            
กําไรตอหุนปรับลด 92 945,933 0.0001 202 945,933 0.0002

งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

4. การแกไขขอผิดพลาด 

ในป 2558 บริษัทไดแกไขขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีคาใชจายคางจายในปกอนๆ แตเนื่องจากบริษัทมีขอมูลไมเพียง
พอท่ีจะปรับปรุงยอนหลังงบการเงินปกอนๆได ดังนั้น บริษัทจึงไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีในการบันทึกบัญชี เปนเหตุใหกําไร
สะสมยกมาตนปลดลงเปนจํานวน 8.13 ลานบาท 
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5. รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงิน
ใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดท่ัวไป หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี ้

รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

 

2558 2557 2558 2557
รายไดจากการขาย

คุณปยวิทย วิภูศิริ 8,717                -                    8,717                -                    
ดอกเบ้ียรับ

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                    -                    894                    -                    
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 5,348                11,262              5,348                11,262              
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4,343                5,057                4,343                5,057                

คาใชจายอ่ืน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,838                1,874                1,838                1,874                

คาท่ีปรึกษา
คุณอรรชกา สีบุญเรือง 560                    -                    560                    -                    
คุณพสุ โลหารชุน 600                    -                    600                    -                    
คุณอาทิตย วุฒิคะโร 210                    -                    210                    -                    
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ 416                    -                    -                    -                    

คาบริการ
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 68,876              -                    68,876              -                    

คาเชา
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 4,182                -                    4,182                -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัท 
คาตอบแทนกรรมการ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
จํานวนเงิน 4.02 ลานบาท และ 2.63 ลานบาท ตามลําดับ 
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คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
ผลประโยชนระยะสั้น 7,880                17,368               7,160                16,338              
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 7,786                -                     7,786                -                   
รวม 15,666              17,368               14,946              16,338              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

 

2558 2557 2558 2557
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                       -                       60,000                   -                         
ลูกหน้ีอ่ืน

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                       -                       896                        -                         
เงินทดรองจาย

คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 1,000                   1,000                   -                        -                         
เงินมัดจําการเชา

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34                        34                        34                          34                           
เงินจายลวงหนาคาขนสง

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 5,735                   -                       5,735                     -                         
เงินประกัน

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 2,000                   -                       2,000                     -                         
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 4,032                   4,031                   4,032                     4,031                     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 475                      642                      475                        642                         
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                       -                       254                        68                           
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 4,665                   -                       4,665                     -                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
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เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

พันบาท
ยอดยกมา -                                     
เพิ่มขึ้น 60,000                               
ลดลง -                                     
ยอดคงเหลือ 60,000                               

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีการทําสัญญาเงินกูยืม คิดอัตราดอกเบ้ียตามตนทุนทางการเงินของผูใหกู 
และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เก่ียวของกัน 

- บริษัท(ผูเชา)ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(ผูใหเชา) ดังตอไปนี้ 

- สัญญาเชาฉบับท่ีหนึ่ง ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2549 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 อัตราคาเชาเดือนละ 
160,416.67 บาท และต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2569 อัตราคาเชาเดือนละ 176,458.33 
บาท 

- สัญญาเชาฉบับท่ีสอง ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 อัตราคาเชาเดือนละ 
146,515.65 บาท และต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2569 อัตราคาเชาเดือนละ 161,167.21 บาท 

- สัญญาเชาฉบับท่ีสาม ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 5 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 4 มีนาคม 2564 อัตราคาเชาเดือนละ 
135,002.08 บาท และต้ังแตวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 4 มีนาคม 2574 อัตราคาเชาเดือนละ 148,502.29 บาท 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเชาจะตองลงทุนไมนอยกวา 36 ลานบาท เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยท่ีเชา ตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาท่ีผูใหเชากําหนดหรือท่ีผูเชาเสนอ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหเชากอนโดยทรัพยสินท่ีลงทุน
เพิ่มนั้น จะตองโอนใหเปนกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชาและใหใชสิทธิการ
ดําเนินงาน 

- บริษัท(ผูเชา)ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2559 อัตราคาบริการเดือนละ 114,550 บาท 

บริษัทไดมีการเปดใหจองคอนโดมิเนียม  และอาคารพาณิชย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีการจองซื้อและทําสัญญาจะ
ซื้อจะขายกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน จํานวน 2 ราย มีมูลคาการซื้อขายและเง่ือนไขการกําหนดราคาซื้อขายดังนี้ 

โครงการ มูลคาตามสัญญา เงินรับลวงหนา เง่ือนไขการกําหนดราคา
B-Live 6,217 395 ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป
C-Space 21,400 500 ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
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ลักษณะความสัมพันธของบริษัท/บุคคล 

ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไทย กิจการที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไทย กิจการที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไทย บริษัทยอย ถือหุนทางตรง

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด ไทย กิจการที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุนเปนกรรมการกิจการที่เกี่ยวของกัน
คุณอรรชกา สีบุญเรือง ไทย กรรมการ กรรมการ

(เปนกรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558)
คุณพสุ โลหารชุน ไทย กรรมการ กรรมการ
คุณอาทิตย วุฒิคะโร ไทย กรรมการ กรรมการ
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กับผูบริหารในบริษัทยอย
คุณปยวิทย วิภูศิริ ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการ
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ไทย กรรมการ กรรมการ

ช่ือบริษัท/บุคคล

 

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 
นโยบายการกําหนดราคา

รายไดจากการขาย ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกันกับลูกคาทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ อางอิงอัตราดอกเบี้ยตามตนทุนทางการเงินของผูใหกู
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน ราคาตามสัญญา
คาใชจายอื่น ราคาตามสัญญา
คาที่ปรึกษา ราคาตามสัญญา
คาบริการ ราคาตามสัญญา
คาเชา ราคาตามสัญญา  

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
เงินฝากธนาคาร                   76,876                 263,746                   60,449                 227,296

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 
พันบาท

2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การคา 49,702                 37,849                 49,702                 37,849                 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,669)                  (6,499)                  (6,669)                  (6,499)                  
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 43,033                 31,350                 43,033                 31,350                 

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ 17,984                 14,581                 17,984                 14,581                 
อื่นๆ 1,545                   8,033                   2,073                   5,329                   
รวม 19,529                 22,614                 20,057                 19,910                 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,170)                  (762)                     (804)                     (762)                     
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 18,359                 21,852                 19,253                 19,148                 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 61,392                 53,202                 62,286                 50,498                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนท่ีคางชําระไดดังนี้ 

2558 2557 2558 2557
ยังไมถึงกําหนดชําระ 34,237                 20,226                 34,237                 20,226                 
เกินกําหนดชําระ :

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 8,463                   11,227                 8,463                   11,227                 
มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 343                      -                       343                      -                       
มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 28                        75                        28                        75                        
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 6,631                   6,321                   6,631                   6,321                   

รวม 49,702                 37,849                 49,702                 37,849                 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี ้

2558 2557 2558 2557
ยอดยกมา 7,261                 7,407                 7,261                 7,407                 
บวก หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 771                    (146)                   405                    (146)                   
หัก ตัดหนี้สูญ (193)                   -                     (193)                   -                     
ยอดคงเหลือ 7,839                 7,261                 7,473                 7,261                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
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8. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 249,418                          249,431                          
ซื้อ/โอนเขา 454,454                          257,854                          
จําหนาย/โอนออก (126,127)                         (107,709)                         
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 577,745                          399,576                          
ซื้อ/โอนเขา 351,398                          69,567                            
จําหนาย/โอนออก (77,047)                           (63,824)                           
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 852,096                          405,319                          

พันบาท
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 430,000                230,000 100.00 100.00 430,000               230,000               -                        -                        430,000                230,000                
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต
       เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 200,000                200,000 100.00 100.00 200,000               200,000               (79,892)                 (79,022)                 120,108                120,978                
รวม 630,000               430,000               (79,892)                 (79,022)                 550,108                350,978                

มูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือการดอยคาทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) ราคาทุน
พันบาท พันบาท

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

2558 2557
ยอดยกมา 79,022                    74,897                    
บวก ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 870                         4,125                      
ยอดคงเหลือ 79,892                    79,022                    

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยพิจารณาจากมูลคาตามบัญชีสุทธิในบริษัทยอยดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2558 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิมจํานวนเงิน 230 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 430 ลานบาท ปจจุบันบริษัทยอยไดรับชําระเงินเพิ่ม
ทุนแลวท้ังจํานวน
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10. ที่ดินรอการพัฒนา 

ท่ีดินรอการพัฒนา  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 379,461                    498,605                    171,214                    276,182                    
ซื้อ/โอนเขา 8,170                        143,449                    -                                143,449                    
จําหนาย/ตัดจําหนาย/โอนออก (3,732)                       (262,593)                   (3,732)                       (248,417)                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 383,899                    379,461                    167,482                    171,214                    

คาเผ่ือการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม (51,900)                     (51,900)                     -                            -                            
เพิ่มขึ้น (ลดลง) -                            -                            -                            -                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (51,900)                     (51,900)                     -                            -                            

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 331,999                    327,561                    167,482                    171,214                    

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

ท่ีดิน อาคาร งานระหวางกอสราง รวม

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 6,000                        -                            4,155                        10,155                      
ซ้ือ/โอนเขา 7,660                        -                            51,659                      59,319                      
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 13,660                      -                            55,814                      69,474                      
ซ้ือ/โอนเขา -                            68,350                      12,536                      80,886                      
จําหนาย/ตัดจําหนาย/โอนออก-มูลคาสุทธิ -                            -                            (68,350)                     (68,350)                     
คาเส่ือมราคา -                            (667)                          -                            (667)                          
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 13,660                      67,683                      -                            81,343                      

พันบาท
งบการเงินรวม
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

ที่ดินและ อาคารและ เครื่องตกแตง เครื่องจักรและ ยานพาหนะ คอนเทนเนอร งานระหวาง รวม
สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง ติดตั้งและเคร่ือง อุปกรณ กอสราง

ที่ดินเชา อาคาร ใชสํานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 208,590             99,231                34,709               289,797             25,289               38,173                 11,561                 707,350                
ซ้ือ/โอนเขา 11,667               3,977                  2,199                 73                      1,431                 1,889                   9,109                   30,345                  
จําหนาย/โอนออก -                         (850)                    (785)                   (32)                     (1,898)                (16,746)               (20,311)                 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 220,257             102,358              36,123               289,838             24,822               40,062                 3,924                   717,384                
ซ้ือ/โอนเขา 9,743                 7,306                  5,581                 434                    2,396                 385                      956                      26,801                  
จําหนาย/โอนออก -                         (209)                    (977)                   (4,017)                (206)                   (1,189)                  (2,666)                 (9,264)                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 230,000             109,455              40,727               286,255             27,012               39,258                 2,214                   734,921                
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 127,697             62,162                34,480               273,359             12,744               36,478                 -                      546,920                
คาเสื่อมราคา 13,871               3,881                  347                    5,486                 3,447                 561                      -                      27,593                  
จําหนาย/โอนออก -                         (430)                    (786)                   (27)                     (1,990)                -                           -                           (3,233)                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 141,568             65,613                34,041               278,818             14,201               37,039                 -                      571,280                
คาเสื่อมราคา 5,389                 17,053                1,124                 5,239                 4,422                 297                      -                      33,524                  
จําหนาย/โอนออก -                     (209)                    (977)                   (3,980)                (206)                   -                       -                      (5,372)                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 146,957             82,457                34,188               280,077             18,417               37,336                 -                      599,432                
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 78,689               36,745                2,082                 11,020               10,621               3,023                   3,924                   146,104                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 83,043               26,998                6,539                 6,178                 8,595                 1,922                   2,214                   135,489                

งบการเงินรวม
พันบาท
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ที่ดินและ อาคารและ เครื่องตกแตง เครื่องจักรและ ยานพาหนะ คอนเทนเนอร งานระหวาง รวม
สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง ติดตั้งและเครื่อง อุปกรณ กอสราง

ท่ีดินเชา อาคาร ใชสํานักงาน
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 208,591              99,231                 34,313               289,796             23,647               38,173            11,561           705,312                   
ซ้ือ/โอนเขา 11,667                3,977                   2,199                 73                      1,431                 1,889              7,931             29,167                     
จําหนาย/โอนออก -                         (850)                     (785)                   (31)                     (1,898)                -                      (16,746)          (20,310)                   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 220,258              102,358               35,727               289,838             23,180               40,062            2,746             714,169                   
ซ้ือ/โอนเขา 9,743                  7,306                   1,174                 434                    2,397                 385                 956                 22,395                     
จําหนาย/โอนออก -                         (209)                     (977)                   (4,017)                (5)                       (1,189)            (2,666)            (9,063)                     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 230,001              109,455               35,924               286,255             25,572               39,258            1,036             727,501                   
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 127,697              62,162                 34,084               273,359             11,939               36,477            -                     545,718                   
คาเส่ือมราคา 13,871                3,881                   347                    5,487                 3,063                 561                 -                     27,210                     
จําหนาย/โอนออก -                         (430)                     (785)                   (27)                     (1,742)                -                      -                     (2,984)                     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 141,568              65,613                 33,646               278,819             13,260               37,038            -                     569,944                   
คาเส่ือมราคา 5,389                  17,053                 679                    5,239                 3,808                 297                 -                     32,465                     
จําหนาย/โอนออก -                         (209)                     (977)                   (3,980)                (5)                       -                      -                     (5,171)                     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 146,957              82,457                 33,348               280,078             17,063               37,335            -                     597,238                   
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 78,690                36,745                 2,081                 11,019               9,920                 3,024              2,746             144,225                   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 83,044                26,998                 2,576                 6,177                 8,509                 1,923              1,036             130,263                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
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2558 2557 2558 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไวใน

ตนทุนขาย 20,752                  16,651                  20,752                  16,651                  
คาใชจายในการบริหาร 12,772                  10,942                  11,713                  10,559                  
รวม 33,524                  27,593                  32,465                  27,210                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมไดตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 399,344                343,183                398,758                342,700                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

สิ่งปลูกสรางท่ีศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัท ไดจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงินหนังสือคํ้าประกัน
กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 23) 
 

13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

พันบาท

2558 2557 2558 2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 7,603                   2,320                5,703                1,628                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังนี ้

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 1 กําไร ณ วันท่ี 31 ณ วันที่ 1 กําไร ณ วันท่ี 31
มกราคม 2558 กําไร เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2558 มกราคม 2558 กําไร เบ็ดเสร็จอ่ืน ธันวาคม 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,452                42                     -                   1,494                1,453                42                     -                   1,495                
วัสดุคงเหลือ -                   536                   -                   536                   -                   536                   -                   536                   
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย -                   2,800                -                   2,800                -                   2,800                -                   2,800                
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 219                   128                   476                   823                   175                   127                   499                   801                   
ประมาณการหน้ีสิน -                   129                   -                   129                   -                   71                     -                   71                     
ผลขาดทุนทางภาษียกไป -                   1,172                -                   1,172                -                   -                   -                   -                   
อ่ืนๆ 649                   -                   -                   649                   -                   -                   -                   -                   
   รวม 2,320                4,807                476                   7,603                1,628                3,576                499                   5,703                
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พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 1 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 1 ณ วันท่ี 31
มกราคม 2557 ขาดทุน ธันวาคม 2557 มกราคม 2557 ขาดทุน ธันวาคม 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,482              (30)                  1,452                1,482              (29)                  1,453              
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 342                 (123)                219                   175                 -                  175                 
อ่ืนๆ 649                 -                      649                   -                  -                  -                  

   รวม 2,473              (153)                2,320                1,657              (29)                  1,628              

 

14. เงินกูยืมระยะส้ัน 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้น สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี ้

2558 2557 2558 2557
ยอดยกมา 237,000                -                        140,000                -                        
เพิ่มข้ึน 360,000                237,000                250,000                140,000                
ลดลง (397,000)               -                        (300,000)               -                        
ยอดคงเหลือ 200,000                237,000                90,000                  140,000                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้น โดยการออกต๋ัวแลกเงินระยะสั้น อัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 8.50 ตอป และไมมีหลักประกัน 
 

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

พันบาท

2558 2557 2558 2557
เจาหนี้การคา
    กิจการอ่ืน 18,802                  52,147                  15,090                  40,890                  
    กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุ 5) 4,665                    4,673                    4,665                    4,741                    
    รวม 23,467                  56,820                  19,755                  45,631                  

เจาหนี้อ่ืน
    กิจการอ่ืน 4,364                    -                       2,920                    -                       
    กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุ 5) 4,508                    -                       4,762                    -                       
    รวม 8,872                    -                       7,682                    -                       
เงินประกันผลงาน 14,168                  -                       6,119                    -                       
คาใชจายคางจาย 21,048                  -                       20,694                  -                       

รวมท้ังหมด 67,555                  56,820                  54,250                  45,631                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังนี ้

2558 2557 2558 2557
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,093                  1,711                 879                     877                    
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:
   ตนทุนบริการปจจุบัน 487                     1                        477                     1                        
   ตนทุนดอกเบี้ย 156                     1                        153                     1                        
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
     ประกันภัย
   สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร 125                     -                     117                     -                     
   สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 5                         -                     4                         -                     
   สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 2,250                  -                     2,374                  -                     
ผลประโยชนพนักงานที่จายในปปจจุบัน -                      (620)                   -                     -                     
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 4,116                  1,093                 4,004                  879                       

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงินประมาณ 0.23 ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 18.93 ป  

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 4,116                  1,093                  4,004                  879                     
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,116                  1,093                  4,004                  879                     

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
พนักงานท่ีเกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 10 ปข้ึนไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือน
สุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 
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ขอสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (แสดงดวยคาเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก) มีดังนี ้

2558 2557
อัตราคิดลด รอยละ 4.02, 4.28 รอยละ 3.78, 4.07
อัตราการขึ้นเงินเดือน รอยละ 5.86 รอยละ 1.91
อัตราการลาออก รอยละ 0 - 28 รอยละ 0 - 39
อัตรามรณะ ตารางมรณะป 2551 รอยละ 50 ของตารางมรณะป 2551

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

17. ทุนเรือนหุน 

ป 2558 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 1,080 ลานบาท เปน
จํานวนเงิน 2,230 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 1,150,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรร
เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท ท้ังนี้ บริษัทไดจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 87,214,444 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
87,214,444 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 910.58 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 997.79 ลานบาท 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 30,985,750 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
30,985,750 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ท้ังนีเ้ม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 997.79 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,028.78 ลานบาท 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 12,000,000 หุน ท่ีจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 
บาท ท้ังนีเ้ม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงิน
เพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,028.78 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,040.78 ลานบาท 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 283,768 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
283,768 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,040.78 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,041.06 ลานบาท 

ป 2557 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 900,000,000 บาท เปน 1,080,000,000 บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 180,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั้งท่ี 1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจาก 900,000,000 บาท (หุนสามัญ จํานวน 900,000,000 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) เปน 910,580,100 บาท (หุนสามัญ จํานวน 910,580,100 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) 
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โดยจํานวนดังกลาวเปนผลมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (GENCO-W1) จํานวน 10,058,010 
บาท (หุนสามัญ จํานวน 10,058,010 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท) และทําใหมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มข้ึนจํานวน 
1,058,010 บาท บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชยในเดือนมกราคม 2558 

18. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนท่ี
จดทะเบียนไว บริษัทจะตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเงิน
ปนผลไมได 

19. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

20. ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ครั้งท่ี 1 (GENCO-
W1) จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิม และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทตองปรับราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิเม่ือมีการจําหนายหุนสามัญ โดยรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญมีดังนี้ 
 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัท 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเกิน 180,000,000 หนวย 
ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท 

 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.57649 หุน 

(เดิม : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน) 
ราคาการใชสิทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท) 

 
ระยะเวลาการใชสิทธิ 

 
: 

 
ทุกวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส 
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) 

วันใชสิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2557 
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : 18 พฤษภาคม 2560 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ จํานวนรวม 50,935,938 หนวย 
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21. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 71,164                     126,127                  857                           107,709                
คาใชจายพนักงาน 58,685                     47,585                    57,062                     46,747                  
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 33,612                     27,593                    32,465                     27,210                  
คาขนสง 68,876                     61,868                    688,760                   61,868                  
คาสารเคมี วัสดุส้ินเปลืองและคาวิเคราะห 39,567                     34,432                    39,567                     34,432                  
คาเชา 11,119                     18,860                    11,119                     18,860                  
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 2,678                       -                          2,678                        -                        
ขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย -                           5,539                      -                           5,539                    
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                           -                          870                           4,125                    
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 37                            20,083                    37                             20,083                  

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

22. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณข้ึนในอัตราท่ีกําหนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเปนคาใชจายท้ังจํานวนในแตละปบัญชีและบันทึกภาระสวนท่ีคางจายเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 14 
ธันวาคม 2554 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม  2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดมาท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2558 แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

 

 

 



  

  43 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557
ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน (2,294)                   (2,817)                   (2,295)                 (2,715)                  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 4,807                     (153)                      3,575                   (29)                       
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 2,513                     (2,970)                   1,280                   (2,744)                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 476 -                          499 -                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง   

งบการเงินรวม

อัตราภาษี อัตราภาษี
(รอยละ) พันบาท (รอยละ) พันบาท

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,841)                         3,062                  
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 368                             20 (612)                    
รายจายที่ไมถือเปนรายจายทางภาษี (1,614)                         (2,240)                 
ผลขาดทุนทางภาษียกไป (1,260)                         33                       
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -                              (911)                    
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น 18                               -                      
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชี
  ในการจัดทํางบการเงินรวม 194                             913                     
ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน 125 (2,294)                         92 (2,817)                 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว 4,807                          (153)                    
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 137 2,513                          97 (2,970)                 

2558 2557
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี อัตราภาษี
(รอยละ) พันบาท (รอยละ) พันบาท

กําไรกอนภาษีเงินได 4,434                  2,946                  
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 (887)                    20 (589)                    
รายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายทางภาษี (1,427)                 (2,126)                 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมข้ึน 19                       -                      
ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน 52 (2,295)                 92 (2,715)                 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 3,575                  (29)                      
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 29 1,280                  93 (2,744)                 

2558 2557

 

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

บริษัท 

23.1 หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 22.80 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12)
23.2 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญา ดังตอไปน้ี

23.2.1 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาเชาท่ีดินในอนาคตดังนี้
ระยะเวลา

 1 ป 249
2 - 5 ป 1,035

5 ปขึ้นไป 2,640
23.2.2 จายชําระตามสัญญาจางของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนเงิน 7.93 ลานบาท
23.2.3 จายชําระตามสัญญาจางบริการเดือนละ จํานวนเงิน 0.26 ลานบาท
23.2.4 จายชําระตามสัญญาเชายานพาหนะและเคร่ืองจักร อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.42 ลานบาท
23.2.5 สัญญาเชาท่ีดินกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.15 ลานบาท

มีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังน้ี (ดูหมายเหตุ 4)
ระยะเวลา

 1 ป 4,182
2 - 5 ป 22,686

5 ปขึ้นไป 40,654

คาเชาและบริการจาย (พันบาท)

จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย (พันบาท)

 

บริษัทยอย 

- จายชําระตามสัญญาจางของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนเงิน 41.60 ลานบาท 
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24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการบริษัท 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557 2558 2557
รายได 264,470             251,034             95,262               171,645             359,732             422,679             
ตนทุน (174,763)            (167,205)            (71,098)              (126,127)            (245,861)            (293,332)            
กําไรข้ันตน 89,707               83,829               24,164               45,518               113,871             129,347             
รายไดอ่ืน 5,929                 8,369                 
คาใชจายในการขาย (14,935)              (18,952)              
คาใชจายในการบริหาร (95,476)              (107,958)            
ตนทุนทางการเงิน (11,230)              (7,744)                
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,841)                3,062                 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 2,513                 (2,970)                
กําไรสําหรับป 672                    92                      

ใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก
อุตสาหกรรม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม

พันบาท

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 61,035               52,595               357                    607                    61,392               53,202               
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย -                     -                     852,096             577,745             852,096             577,745             
ที่ดินรอการพัฒนา -                     -                     331,999             327,561             331,999             327,561             
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                     -                     81,343               69,474               81,343               69,474               
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 89,175               124,057             46,314               22,047               135,489             146,104             237,000             237,000             

-                     
เงินกูยืมระยะสั้น 90,000               140,000             110,000             97,000               200,000             237,000             
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 54,824               51,471               12,731               5,349                 67,555               56,820               
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 34,000               34,000               -                     -                     34,000               34,000               

พันบาท

สินทรัพย

หนี้สิน

ใหบริการจัดการบําบัดและกําจัด
กากอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม
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25. ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคา
ยุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารทุน 7,295               -                   -                   7,295               

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
 

26. การเปดเผยเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเช่ือม่ันของตลาด
และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุมบริษัท
พิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการ
ท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินใหกูยืมและเงินกูยืม ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด โดย
กลุมบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินให
กูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน ซึ่งมีการใหสินเช่ือระยะสั้น และหนี้สินทางการ
เงิน โดยสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะสั้นและเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําให
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
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27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติอนุมัติดังตอไปนี้ 

ก) ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 2,230,000,000 บาท เปน 1,092,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนาย  
จํานวน 1,138,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,092,000,000 บาท เปน 1,190,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 
98,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ครั้งท่ี 1 (GENCO-W1) 

28. การอนุมัติงบการเงิน  
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 
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