
 

 

 

 
 
 
 

บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
 
 
 

งบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จาํกัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ 

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้จากการบริการและรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัธุรกิจให้บริการ

จัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการ

อุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์    

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจทั้งสองประเภท

เป็นจาํนวนท่ีเป็นสาระสําคญัอย่างมากต่องบการเงิน 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัความถูกตอ้งในเร่ือง

มูลค่าและเวลาของการรับรู้รายไดด้งักล่าวตามนโยบาย

การบญัชีสาํหรับการรับรู้รายไดต้ามท่ีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้  4   

  

 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• การประเมินนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบั

การรับรู้รายได้จากการบริการและรายไดจ้ากการขาย

อสัง ห าริ ม ท รัพ ย์ ป ระ เ มิ นค วา ม เห ม า ะสม แ ล ะ

ประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และการประเมินความ

มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัเก่ียวกับวงจรรายไดจ้ากการบริการและรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละเวลาท่ีเหมาะสมของ

การบนัทึกรายได ้

•  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึน

ในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

เพ่ือตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงและความถูกตอ้งของ

รายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุและสอดคลอ้งกบั

นโยบายการรับรู้รายได้จากการบริการและการขาย

อสงัหาริมทรัพย ์

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษัท

ออกภายหลงัวนัส้ินปีสาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการ 

•  ตรวจตดัยอดรายไดจ้ากการบริการช่วงใกลส้ิ้นปีและ

หลงัส้ินปี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดจ้ากการบริการและรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ยกตามประเภทบริการ

และรายโครงการ เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ

เกิดข้ึน รวมถึงตรวจสอบรายได้จากการบริการและ

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์บันทึกผ่านสมุด

รายวนัทัว่ไป 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ข อ ง ต้ น ทุ น พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์และที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรอการ

พฒันา 
 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของตน้ทุน

การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

รอการพัฒนาตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ้ 8 และ 13 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่าย

บริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการ

ค่ า เ ผื่ อ ก า ร ล ด มู ล ค่ า ข อ ง ต้ น ทุ น ก า ร พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์ และท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการ

พฒันาสาํหรับโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า ซ่ึงข้ึนอยู่

กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของ

โครงการ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอาจทาํให้เกิด

ความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของตน้ทุน

การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

รอการพฒันา ทั้งน้ี ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันาเป็นสินทรัพยท่ี์

มีมูลค่าท่ีเป็นสาระสําคญัอย่างมากในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการประเมินและทดสอบ

ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เ ก่ียวกับการ

ประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 

โดยการสอบถามผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเพ่ือทาํความ

เขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการ

ควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว ้นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้

ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการ

พิจ าร ณาค่ า เผื่ อ การล ดมู ลค่ าข อ งต้นทุ นก าร พัฒ น า

อสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา

ดงัน้ี   

• ทาํความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ

ลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา รวมถึงสอบทาน

ความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผล

สาํหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอ

การพฒันา 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและ

การเคล่ือนไหวของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือขาย เพ่ือระบุถึงโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทั้ ง

พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือประเมินขอ้บ่งช้ีการด้อยค่าของตน้ทุน

การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

รอการพฒันา 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ข อ ง ต้ น ทุ น พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์และที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรอการ

พฒันา (ต่อ) 

 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสําหรับรายการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวนัท่ีในงบการเงินกับ

ราคาทุนของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันาแต่ละโครงการ 

• ทําความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติ

เก่ียวกับการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างรอการพฒันา ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษทัหรือรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 

 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวมของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั(แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน

รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้

ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบั

ดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 
  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
  

ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง

ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ

เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้

ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษทัหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผล

ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลวา่มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 

 

(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 291,685,846          24,299,585           235,095,026         19,428,996           

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  5,7 56,208,337            73,268,877           54,667,722           72,133,990           

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 460,833,608          491,400,857         203,885,520         218,245,907         

สินคา้คงเหลือ 849,098                536,456                849,098                536,456                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 990,680                512,513                - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 810,567,569          590,018,288         494,497,366         310,345,349         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระค ํ�าประกนั 9 755,733                755,733                755,733                755,733                

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งรับแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 - - - 167,263,640         

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 10 3,272,861 7,331,894 3,272,861             7,331,894 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 - - 578,107,291         578,107,291         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 17,906,250            564,245                17,999,970           599,970                

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 13 363,772,458          619,797,281         200,285,424         269,195,424         

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 75,875,487            87,279,833           1,198,997             12,891,543           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 308,639,675          282,215,001         305,146,660         278,899,894 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,942,560             4,915,537             4,942,560             4,915,537 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 5,053,863             6,087,257             4,721,046             4,482,839 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 17 29,068,695            20,082,461           29,068,695           20,082,461           

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 23,830,713            17,215,164           22,955,358           16,669,799 

อื�นๆ 5 7,279,718             3,700,524             7,045,458             3,167,054 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 840,398,013          1,049,944,930      1,175,500,053      1,364,363,079      

รวมสินทรัพย์ 1,650,965,582       1,639,963,218      1,669,997,419      1,674,708,428      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�น 18 - 50,000,000           - 50,000,000           

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 5,19 57,742,169 75,745,661 54,022,973           62,046,945           

เงินรับล่วงหนา้จากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 13 - 21,984,000 - 21,984,000           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 23,562,622 17,527,810 23,562,622           17,527,810           

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 236,874                338,233                236,874                338,233                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,467,766            - 18,305,639           -

รวมหนี�สินหมุนเวียน 100,009,431          165,595,704         96,128,108           151,896,988         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 67,791,319 97,043,146 67,791,319 97,043,146 

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 277,413 513,996 277,413 513,996 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 7,403,082 4,536,145 7,207,992             4,438,341             

ประมาณการหนี� สินตน้ทุนหลุมฝังกลบ 17 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 109,471,814          136,093,287         109,276,724         135,995,483         

รวมหนี�สิน 209,481,245          301,688,991         205,404,832         287,892,471         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 1,122,297,625  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2561 และ 

1,428,000,000  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2560 23 1,122,297,625 1,428,000,000 1,122,297,625 1,428,000,000 

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - 1,122,297,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 23 1,122,297,625       1,122,297,625      1,122,297,625      1,122,297,625      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24 208,730,146          208,730,146         208,730,146         208,730,146         

กาํไรสะสม

 -  จดัสรรเพื�อเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24 13,405,411            8,708,624             13,405,411           8,708,624             

 -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 101,617,749          195,393                124,726,339         48,737,463           

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,566,934)            (1,657,901)            (4,566,934)            (1,657,901)            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,441,483,997       1,338,273,887      1,464,592,587      1,386,815,957      

ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 340                       340                       - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,441,484,337       1,338,274,227      1,464,592,587      1,386,815,957      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,650,965,582       1,639,963,218      1,669,997,419      1,674,708,428      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 30 266,720,980 269,179,693 266,720,980 269,179,693 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 36,031,799 73,231,629 19,024,300             41,797,450             

กาํไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 13 167,788,651 - 130,764,036           -

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4,191,112 - 4,191,112               -

รายไดอื้�น 26 18,113,563 14,160,556 12,532,253 12,446,310 

รวมรายได้ 492,846,105           356,571,878           433,232,681           323,423,453           

ค่าใช้จ่าย 27

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและจาํกดักากอุตสาหกรรม 195,407,448 181,371,007 195,407,448 181,371,007 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 22,817,431             45,051,382             12,768,699 24,507,057 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 9,571,002               15,321,033             8,352,880 12,647,793 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 97,674,933             99,115,027             82,817,930             79,410,475             

ขาดทุนจากการลดมุลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 5,720,838               - 1,140,768               -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 10 1,150,000               - 1,150,000               -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 13 1,030,288               - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 8,705,085               7,143,602               8,607,073               5,412,978               

รวมค่าใช้จ่าย 342,077,025           348,002,051           310,244,798           303,349,310           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 150,769,080           8,569,827               122,987,883           20,074,143             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (57,995)                  (35,725)                  - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 150,711,085           8,534,102               122,987,883           20,074,143             

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 28 (31,281,987) (4,155,540) (29,052,153)           (4,118,716)             

กาํไรสําหรับปี 119,429,098           4,378,562               93,935,730             15,955,427             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 - กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

    ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 10 (4,059,033)             (1,119,901)             (4,059,033)             (1,119,901)             

 - ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

     หลกัทรัพยเ์ผื�อขายเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่า 10 1,150,000               - 1,150,000               -

รวมรายการที�อาจจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,909,033)             (1,119,901)             (2,909,033)             (1,119,901)             

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 - กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 21 (2,611,440)             (1,215,002)             (2,536,579)             (1,211,617)             

 - ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 28 522,288                  243,000                  507,315                  242,323                  

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,089,152)             (972,002)                (2,029,264)             (969,294)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (4,998,185)             (2,091,903)             (4,938,297)             (2,089,195)             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 114,430,913           2,286,659               88,997,433             13,866,232             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 119,429,098           4,378,562               93,935,730             15,955,427             

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

119,429,098           4,378,562               93,935,730             15,955,427             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 114,430,913           2,286,659 88,997,433             13,866,232 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

114,430,913           2,286,659 88,997,433             13,866,232 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 29 0.106 0.004 0.084 0.015 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

จดัสรรเพื�อ กาํไร (ขาดทุน) รวม ส่วนของ

ทุนที�ออกและ เป็นสาํรอง ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,041,095,591 208,730,146 7,910,853 (2,413,396)            (538,000)                                   1,254,785,194 340 1,254,785,534 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เพิ�มทุนเรือนหุน้ 23 81,202,034           - - - - 81,202,034 - 81,202,034 

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24 - - 797,771                (797,771)               - - - -

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 81,202,034           - 797,771                (797,771)               - 81,202,034             - 81,202,034 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 4,378,562             - 4,378,562 - 4,378,562 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - (972,002)               (1,119,901)                                (2,091,903) - (2,091,903)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี - - - 3,406,560             (1,119,901)                                2,286,659               - 2,286,659 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 1,122,297,625 208,730,146 8,708,624 195,393 (1,657,901) 1,338,273,887 340                       1,338,274,227 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,122,297,625 208,730,146 8,708,624 195,393 (1,657,901) 1,338,273,887 340                       1,338,274,227 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (11,220,803)          - (11,220,803) - (11,220,803)

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24 - - 4,696,787             (4,696,787)            - - - -

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - 4,696,787             (15,917,590)          - (11,220,803)            - (11,220,803)          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 119,429,098         - 119,429,098           - 119,429,098         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - (2,089,152)            (2,909,033)                                (4,998,185)              - (4,998,185)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 117,339,946         (2,909,033)                                114,430,913           - 114,430,913         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 101,617,749 (4,566,934) 1,441,483,997 340 1,441,484,337 

บาท

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 11

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

กาํไร (ขาดทุน) 

ทุนที�ออกและ จดัสรรเพื�อเป็น ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก รวม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,041,095,591 208,730,146 7,910,853 34,549,101                      (538,000)                                 1,291,747,691                 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เพิ�มทุนเรือนหุ้น 23 81,202,034                      - - - - 81,202,034 

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24 - - 797,771                           (797,771)                          - -

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 81,202,034 - 797,771 (797,771) - 81,202,034 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 15,955,427                      - 15,955,427 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - (969,294) (1,119,901) (2,089,195)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี - - - 14,986,133 (1,119,901) 13,866,232 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 1,122,297,625 208,730,146 8,708,624 48,737,463 (1,657,901) 1,386,815,957 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,122,297,625 208,730,146 8,708,624 48,737,463 (1,657,901) 1,386,815,957 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (11,220,803)                     - (11,220,803)

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24 - - 4,696,787                        (4,696,787)                       - -

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - 4,696,787                        (15,917,590)                     - (11,220,803)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 93,935,730                      - 93,935,730                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - (2,029,264)                       (2,909,033)                               (4,938,297)                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 91,906,466                      (2,909,033)                               88,997,433                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 124,726,339 (4,566,934) 1,464,592,587 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 12

บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 150,711,085           8,534,102               122,987,883           20,074,143             

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 28,291,818             23,961,163             23,563,485             19,070,863             

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (197,198)                 252,839                  (197,198) 252,839 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทุนในการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5,720,838               - 1,140,768               -

กลบัรายการจากการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (647,955)                 (8,411,964)              (647,955)                 (8,078,731)              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,150,000               - 1,150,000               -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 1,030,288               - - -

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (4,191,112)              - (4,191,112)              -

กาํไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา (167,788,651)          - (130,764,036)          -

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,365,755)              - (1,044,757)              -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 775,511                  5                             766,628                  5                             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 57,995                    35,725                    - -

ประมาณการค่าปรับปรุงสินทรัพย์ 501,027                  625,000                  501,027                  625,000                  

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํค่าซื�อที�ดิน - 5,361,390               - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 829                         15,571                    - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 501,417                  260,386                  481,662 252,010 

รายไดเ้งินปันผล (53,702)                   (116,354)                 (53,702)                   (116,354)                 

ดอกเบี�ยรับ (525,842)                 (216,562)                 (5,244,958) (8,183,472)

ตน้ทุนทางการเงิน 8,705,085               7,143,602               8,607,073               5,412,978               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 22,675,678             37,444,903             17,054,808             29,309,281             

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 15,177,376 13,914,336 14,101,824 3,832,647 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 20,488,999             48,164,708             12,641,575             32,528,287             

สินคา้คงเหลือ (312,642)                 263,398                  (312,642)                 263,398                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (478,168)                 (307,026)                 (4,431)                    (48,552)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (8,691,456)              (20,017,188)            (8,986,235)              (20,082,461)            

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (22,452,443)            (7,503,249)              (12,472,923)            (2,865,698)              

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (376,919)                 - (376,920)                 -

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 26,030,425             71,959,882             21,645,056             42,936,902             

จ่ายดอกเบี�ย (8,448,615)              (6,766,026)              (8,353,273)              (4,056,138)              

จ่ายภาษีเงินได้ (13,050,987)            (8,915,060)              (10,477,405)            (8,584,088)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,530,823               56,278,796             2,814,378               30,296,676             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 506,190                  218,194                  20,508,598             174,869                  

รับเงินปันผล 53,702                    116,354                  53,702                    116,354                  

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระค ํ�าประกนัลดลง - 1,200,000               - 1,200,000               

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) - - 152,000,000 (27,000,000)

เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบริษทัร่วม (17,400,000)            (599,970)                 (17,400,000)            (599,970)                 

เงินรับล่วงหนา้จากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันาลดลง (เพิ�มขึ�น) (21,984,000)            21,984,000             (21,984,000)            21,984,000             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 17,000,000             - 17,000,000             -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 422,783,186           - 199,674,036           -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,383,000               - 1,062,000               -

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,415,662) (82,800,139) (52,991,706)            (82,131,049)            

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (243,700)                 (900,000)                 (243,700)                 (900,000)                 

เงินสดสุทธิใช้ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 347,682,716           (60,781,561)            297,678,930           (87,155,796)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�น (50,000,000)            (160,000,000)          (50,000,000)            (80,000,000)            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 14,336,000             53,164,000             14,336,000             53,164,000             

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (37,553,015)            (5,593,044)              (37,553,015)            (5,593,044)              

จ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (389,460)                 (634,760)                 (389,460)                 (634,760)                 

เงินรับจากการเพิ�มทุนหุ้นสามญั - 81,202,034             - 81,202,034             

เงินปันผลจ่าย (11,220,803)            - (11,220,803)            -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (84,827,278)            (31,861,770)            (84,827,278)            48,138,230             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 267,386,261           (36,364,535)            215,666,030           (8,720,890)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 24,299,585             60,664,120             19,428,996             28,149,886             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 291,685,846           24,299,585             235,095,026           19,428,996             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

1. ซื�อยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 1,187,759               - 1,187,759               

2. รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

จากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5,005,368               - 1,225,999               -

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2540 และบริษทัมีท่ีท าการดงัต่อไปน้ี 
 

 ส านกังานใหญ่ : 447  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
ข)  ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก   

 อุตสาหกรรมแสมด า 
: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพดุ สาย 6  ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21150 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการใหบ้ริการจดัการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

       สดัส่วนการถือหุน้ 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  2561  2560  2561  2560 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 
 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน 
หรืออสงัหาริมทรัพย ์

 430,000  430,000  100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน
ก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 
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2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ และจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ  
ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 
 

งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็นหลกัพนับาทหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 
1 มกราคม 2562 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
  
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติั 
 

4. สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั 
 

เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

การรวมธุรกิจ  
 

บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดแ้ละ
สามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ธีิการซ้ือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรก
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจมากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
การรวมธุรกิจนอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ บริษทัจะรับรู้ส่วนต่าง
โดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน 
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง  

 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุมบริษทัตัดรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน
บริษทัย่อยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม หากยงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบั
ของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้ งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตดัรายการทั้ งจ านวนในการจัดท า 
งบการเงินรวม  
 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ี
คาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาและวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่
เป็นหน้ีสูญ 
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ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตดั
บญัชีเป็นตน้ทุนขาย ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค 
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเพ่ือการไดม้าซ่ึงการพฒันาโครงการก่อน
โครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 
 

รายละเอียดการค านวณราคาทุน 
 

ท่ีดิน -  ราคาทุนของท่ีดินและการพฒันาท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ีย โดยแยกตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ี
ส าหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
ปันส่วนตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีส าหรับขาย ตน้ทุนงานก่อสร้างห้องชุด และตน้ทุนการกูย้ืมท่ีถือเป็น
ตน้ทุนของโครงการปันส่วนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

  

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขายโดยประมาณ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการดอ้ยค่า )ถา้มี (ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

ในการค านวณหาตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดแ้บ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้ งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึง
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีส าหรับขาย 

 

ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการในการประกอบ
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจากการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการไดม้าซ่ึงท่ีดินและพฒันาโครงการต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยดุบนัทึกเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยดุชะงกัลง ดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกก็ต่อเม่ือมี
กิจกรรมการพฒันาโครงการอีกคร้ังหน่ึง 
 

สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วย ราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน 
รวมทั้งการปันส่วนของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการ
ขาย  
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กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับวสัดุท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม และแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า      
(ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จัดประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงใน  
มูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลงั
การรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในก าไรหรือขาดทุน   
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพย์เผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลก าไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัท จ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ 
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
 

ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 
 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา  แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทั้งท่ีดินและอาคาร ท่ีถือครองไว ้เพื่อหา
ประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตหรือ
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จดัหาสินคา้หรือให้บริการ ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือใชใ้นการบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 
และ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดินและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน  แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้มื  
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ส่วนเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ 
 

ส่วนเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม    
แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) โดยแสดงรวมอยู่ในรายการอาคาร และอุปกรณ์  
บริษทัตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัร ท่ีไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างข้ึนเพ่ิมเติมบน
พ้ืนท่ีของศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนยว์ิจยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดั
ราชบุรีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการก าจดักาก
อุตสาหกรรม (แสมด า) สินทรัพยด์งักล่าวตดัค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานท่ีมี
อยูก่บักรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนใน
การเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี    
 

 จ านวนปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า ตามอายสุญัญาเช่าท่ีดินและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 

(10, 16 และ 30) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 และ 25 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 15 และ 20 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 
คอนเทนเนอร์ 5 และ 10 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี      
 

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายตามสัดส่วนของปริมาณกากท่ีฝังกลบกบัปริมาณท่ีจะฝังกลบไดท้ั้งหมด
ในแต่ละหลุม  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุน หักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการ 
ดอ้ยค่า (ถา้มี)   
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                        3 และ 5 ปี 
 

ต้นทุนการกู้ยมื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดข้ึนยกเวน้ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าการ
ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยจ์ะรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นและจะหยดุบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
เม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้หรือขายตามประสงค์และการรวม
ตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะหยดุพกั ในระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยห์ยดุชะงกัลงเป็นเวลาต่อเน่ือง 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ 
ดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดัและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีและเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยอ่ื์น  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตและคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ให้พิจารณา   
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

เงินกู้ยมื 
 

เงินกูย้มืรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน ในเวลาต่อมาจะวดั
มูลค่าเงินกูย้มืดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบ
กบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืมจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงินตลอดช่วงเวลาการกูย้มืตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง   
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็น
นยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

ประมาณการหนี้สินต้นทุนหลุมฝังกลบ 
 

ประมาณการหน้ีสินตน้ทุนหลุมฝังกลบจะบนัทึกเม่ือบริษทัมีการเปิดใชพ้ื้นท่ีหลุมฝังกลบ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะถูกจ่ายไปเพ่ือช าระหน้ีเม่ือมีการปิดหลุม ซ่ึงพิจารณาจากค่าใชจ่้ายและอุปกรณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการ
ปิดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ่้ายในการปิดหลุมทุกปี 
 

มูลค่ายตุิธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

25 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
 

สัญญาเช่าระยะยาว   
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงิน ก าไรจากการ
ขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า  สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น   
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สญัญาเช่านั้น  
 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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กลุ่มบริษทั ค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาวา่การบริการใน
แต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพนังวด
สุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายงุานเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิ
ขาดของพนกังาน  
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
 

รายได้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้   
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อ 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และ 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือ 
ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ            
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการ 
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ 
หุ้นสามญัท่ีบริษทั อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้น
สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า     
 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ 
ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี ้และรายได้ค้างรับ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี และรายไดค้า้งรับ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็น
ระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญั เม่ือมีขอ้
บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าสินทรัพยด์งักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 
 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และตอ้ง
ทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ี 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัย                       
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง 
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือ
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและ
ขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทั ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั  

ประกอบกิจการโรงงานก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  
  

ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment 
น ้าเสียชุบโลหะ 

 บริษทัร่วม 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุน้เป็นกรรมการใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คุณอศัวนิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
คุณสมชาย หาญหิรัญ 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2560) 

คุณพสุ โลหารชุน  -  กรรมการ 
คุณณิชาณัณย ์สุขสุคนธ์ 

 
-  บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบัผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
คุณมงคล พฤกษวฒันา 

 

-  กรรมการ 
 (เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2561) 

คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ  -  กรรมการ 
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การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของผูใ้หกู้ ้
รายไดอ่ื้น  ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 

ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  4,789  8,009 

รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  1,410  727 

ต้นทุนค่าบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 74,811  73,978  74,811  73,978 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3,620  3,619  3,620  3,619 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3,200  3,211  3,200  3,211 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,795  1,825  1,795  1,825 
ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 3,286  3,132  3,286  3,132 

ค่าทีป่รึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 840  70  840  70 
คุณมงคล พฤกษวฒันา 450  600  450  600 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ 480  480  -  - 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

คุณทองชยั ชวลิตพิเชษ 50  -  50  - 
คุณสมชาย หาญหิรัญ -  630  -  630 
คุณณิชาณณัย ์สุขสุคนธ์ -  123  -  - 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 32,755  -  32,755  - 

ขายสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 321  -  321  - 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,923  7,759  7,923  7,759 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 256  35  256  35 
รวม 8,179  7,794  8,179  7,794 

 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีอ่ื้น        
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าขนส่ง        
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  3,635  -  3,635 
เงนิทดรองจ่าย        

  คุณอศัวนิ วภูิศิริ 300  -  300  - 
  คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ -  1,000  -  - 
  คุณสมยศ แสงสุวรรณ 250  -  250  - 
อ่ืนๆ        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  271  100 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  -  21  -  21 

 550  4,656  821  3,756 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั        
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  -  152,000 
  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  -  15,264 
 -  -  -  167,264 

เงนิมดัจ าการเช่า/เงนิประกนั        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 36  36  36  36 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 

 2,036  2,036  2,036  2,036 
        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,750  3,187  2,750  3,187 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 488  394  488  394 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 11,851  13,113  11,851  13,113 
  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  400  - 
รวม 15,089  16,694  15,489  16,694 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั  152,000  12,000  (164,000)  - 
เงินตน้ 15,264  4,789  (20,053)  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 167,264  16,789  (184,053)  - 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั        
เงินตน้ 125,000  63,000  (36,000)   152,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 7,255  8,009  -  15,264 
 132,255  71,009  (36,000)  167,264 
 

สญัญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัซ้ือท่ีดินท่ีแสมด า เขตบาง 
ขนุเทียน กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 3-0-89.4 ไร่ จากบริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั  เพ่ือขยายพ้ืนท่ีในโรงงาน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
1 ตุลาคม 2561 บริษทัไดต้กลงท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 3 แปลง เน้ือท่ีรวม       
3-0-89.4 ไร่ ราคา 32.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีในวนัเดียวกนับริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าจ านวนเงิน 6.4 ลา้นบาทแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
9 ตุลาคม 2561 บริษทัจ่ายช าระส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 25.8 ลา้นบาทและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 
ข) สญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน (หมายเหตุ 32(1)) 
ค) สญัญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 32(2)) 
 

นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทัไดมี้การเปิดใหจ้องอาคารพาณิชย ์โครงการ C-space โดยมีการจองซ้ือและท าสญัญาจะซ้ือจะขายกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 1 ราย มีมูลค่าการซ้ือขายตามสัญญาจ านวน 19.2 ลา้นบาท และมีเงินรับล่วงหนา้จ านวน 0.5 ลา้น
บาท ซ่ึงในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดคื้นเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวทั้งจ านวนใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวแลว้ 
 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 291,686  24,300  235,095  19,429 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)  
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561   2560  2561   2560 
        
ลูกหนีอ่ื้น-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5) 550  4,656  821  3,756 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 32,796  38,889  32,796  38,995 
รายไดค้า้งรับ 18,665  15,922  18,665  15,922 
รวม 51,461  54,811  51,461  54,917 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,918)  (2,115)  (1,918)  (2,115) 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 49,543  52,696  49,543  52,802 
        ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 2,089  6,544  2,089  5,229 
อ่ืนๆ 4,570  9,917  2,759  10,891 
รวม 6,659  16,461  4,848  16,120 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (544)  (544)  (544)  (544) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6,115  15,917  4,304  15,576 
รวม 56,208  73,269  54,668  72,134 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 19,401  27,003  19,401  27,109 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 12,454  10,698  12,454  10,698 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 101  198  101  198 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 74  291  74  291 
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 766  699  766  699 
รวม 32,796  38,889  32,796  38,995 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,659  2,406  2,659  2,406 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (197)  253  (197)   253 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,462  2,659  2,462  2,659 
 

8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 356,613  362,337  137,331  141,641 
อาคารชุดเพื่อขาย 124,511  144,281  78,228  87,785 
รวม 481,124  506,618  215,559  229,426 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ        
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (20,290)  (15,217)  (11,673)  (11,180) 
สุทธิ 460,834  491,401  203,886  218,246 
 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 531,154  242,695 
ซ้ือ/โอนเขา้ 5,298  58 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (53,463)  (32,586) 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 8,412  8,079 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 491,401  218,246 
ซ้ือ/โอนเขา้ 3,192  775 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (23,681)  (13,416) 
โอนออก (5,005)  (1,226) 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (5,721)  (1,141) 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 648  648 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 460,834  203,886 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15,217  23,629  11,180  19,259 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าในระหวา่งปี 5,721  -  1,141  - 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่า (648)  (8,412)  (648)  (8,079) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 20,290  15,217  11,673  11,180 

 

9. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้ าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาทและ 0.8 ลา้นบาท
ตามล าดบัไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเพ่ือการซ้ือเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศและค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 
 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน – หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2561  2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   3,273  7,332 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย    
      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    

ณ วนัตน้ปี 7,332  8,452 
หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (4,059)  (1,120) 
ณ วนัส้ินปี 3,273  7,332 

 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560 
  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพย ์         
ในความตอ้งการของตลาด  8,990  3,273  8,990  7,332 
ซ้ือระหวา่งปี  -  -  -  - 
ขายระหวา่งปี  -  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    (1,150)    -    -    - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  (4,567)    -  (1,658)    - 
สุทธิ  3,273  3,273  7,332  7,332 

 

มูลค่ายุตธิรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

 
  
 
 
 
  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พนับาท 

 ร้อยละการถือหุน้ ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2561  2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100  100 430,000 430,000 430,000 430,000 - - 430,000 430,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์  
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 100  100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,893) (79,893) 

 
120,107 

 
120,107 

 
- 

 
- 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

รวม      658,000 658,000 (79,893) (79,893) 578,107 578,107 - - 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
    จดัตั้งข้ึน  สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  2561  2560  2561  2560 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ  ากดั 

 
โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย 

ชุบโลหะ 
 ไทย  60  60  17,906  564 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  -  - 
สุทธิ  17,906  564 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น พนับาท 

  จดัตั้งข้ึน (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ  ากดั โรงงานบ าบดั 
น ้าเสียชุบโลหะ 

ไทย 60 60 18,000  600 - - 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    - - - - 

สุทธิ    18,000 600 - - 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติัการลงนามร่วมทุนกบั Otani (S) Pte. Ltd. เพื่อ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานบ าบดัน ้ าเสียชุบโลหะ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 บริษทัไดมี้การลงนามสัญญาร่วมทุน
ดงักล่าวและจดัตั้งบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั (GO) ตามเง่ือนไขของสญัญาร่วมทุนเพ่ือรองรับธุรกิจดงักล่าว โดยบริษทัเขา้ถือหุ้น
สามญัจ านวน 59,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 0.6 ลา้นบาท  
 

อย่างไรก็ดี แมว้่าบริษทัจะถือหุ้นในบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั มากกว่าร้อยละ 50 และมีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50         
แต่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัตามท่ีระบุในสญัญาร่วมทุน เช่น ในการก าหนดเร่ืองส าคญัต่างๆ ในการบริหารจดัการ การเพ่ิม
ทุนหรือลดทุนจดทะเบียน การอนุมติังบการเงิน การอนุมติัการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของแต่ละ
ฝ่ายอยา่งนอ้ย 1 เสียง รวมถึงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตอ้งมีตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกนั 
 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1.0 ลา้นบาทเป็น 30.0 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมทุนจ านวน 29.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,900,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระร้อยละ 25 คิดเป็นจ านวนเงิน 7.3 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัลงทุนเพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 60 จ านวน 
1,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 4.4 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเรียกช าระ      
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนร้อยละ 75 คิดเป็นจ านวนเงิน 21.8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของบริษทัจ านวน 1,740,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.5 บาท     
คิดเป็นจ านวนเงิน 13.1 ลา้นบาท โดยบริษทัช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 58  36 
 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 

   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 ส าหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

  ทุนเรียกช าระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  ก าไร (ขาดทุน) 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  30,000  30,066  222  23  (97) 

“ตรวจสอบแลว้”           
 

13. ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 671,697  671,697  269,195  269,195 
จ าหน่าย (254,995)  -  (68,910)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 416,702  671,697  200,285  269,195 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (51,900)  (51,900)  -  - 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,030)  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (52,930)  (51,900)  -  - 
        

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 363,772  619,797  200,285  269,195 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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ปี 2560  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
จ านวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 1-2-87 ไร่ ใหก้บับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560  บริษทัไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินจ านวน 109.9 ลา้นบาท และไดรั้บช าระเงินมดัจ าจ านวน 22.0 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 87.9 ลา้นบาท จะรับช าระเม่ือโอน
กรรมสิทธ์ิภายในเดือนมีนาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัแสดงรายการเงินมดัจ าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน
หมุนเวยีน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน และไดคื้นเงินมดัจ าจ านวน 
22.0 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม 2561 
 

ปี 2561 
 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มติอนุมติัให้ด าเนินการขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
จ านวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 1-2-87 ไร่ บริเวณถนนแจง้วฒันะให้กบับริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  
บริษทัไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 216.5 ลา้นบาท และไดรั้บช าระเงินมดัจ าจ านวน 20.0 ลา้นบาทในวนัเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือ
จ านวน 196.5 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561  
 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการขายและโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินจ านวน 1 แปลง เน้ือท่ีรวม 1 ไร่ บริเวณถนนเอกมยัให้กบับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561  
บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 235.6 ลา้นบาท และไดรั้บช าระเงินมดัจ าจ านวน 20.0 ลา้นบาทในวนัเดียวกนั ส่วนท่ี
เหลือจ านวน 215.6 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
 

จากการขายท่ีดินแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีก าไรจากการขายท่ีดินสุทธิจ านวน 167.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
130.8 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้จดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 4 แปลง และ 5 แปลง ตามล าดับ เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และจดจ านองท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 4 แปลง เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้น โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงินรวม 170.7 ลา้นบาท และ 200.3  ลา้นบาท ตามล าดบั (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 20)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 20,077  75,366  95,443 
ซ้ือเพ่ิม -  -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก)    -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 20,077  75,366  95,443 
ซ้ือเพ่ิม -  -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก) 2,597    2,408  5,005 
จ าหน่าย (6,417)  (7,016)  (13,433) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 16,257  70,758  87,015 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  4,335  4,335 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,828  3,828 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  8,163  8,163 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,601  3,601 
จ าหน่าย -  (624)  (624) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  11,140  11,140 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2560  20,077  67,203  87,280 

31 ธนัวาคม 2561 16,257  59,618  75,875 
      

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     88,972 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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  พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 6,417  7,016  13,433 
ซ้ือเพ่ิม -  -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก)    -     -     - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,417  7,016  13,433 
ซ้ือเพ่ิม -  -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก)    462    764     1,226 
จ าหน่าย (6,417)  (7,016)  (13,433) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 462  764  1,226 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  191  191 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  351  351 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  542  542 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  109  109 
จ าหน่าย -  (624)  (624) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  27  27 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2560 6,417  6,474  12,891 

31 ธนัวาคม 2561 462  737  1,199 
      

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561     2,051 
 

บริษทัมีรายไดค้่าเช่าส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนใหแ้ก่กิจการอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
จ านวน 4.9 ลา้นบาทและ 4.3 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ลา้นบาทและ 0.5 ลา้นบาทตามล าดบั) 
 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดินและวธีิพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑต์น้ทุน
ทดแทนส าหรับอาคาร และการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 
ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นประจ าทุก 2 ปี 
 

 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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15. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  227,971 104,248 283,216 43,225 29,049 34,342 110,310 832,361 

ซ้ือเพิม่ 224 460 2,775 565 1,188 2,661 71,874 79,747 

รายการโอนเขา้ (ออก) - 69,972 108,866 - - 2,359 (181,197) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (135) (30) - - - (165) 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 4,241 4,241 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  228,195 174,680 394,722 43,760 30,237 39,362 5,228 916,184 

ซ้ือเพิม่ 32,520 345 2,649 558 2,991 2,706 12,647 54,416 

รายการโอนเขา้ (ออก) 2,623 9,939 (2,472) - - 2,198 (15,028) (2,740) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,505) (930) (10,149) (3,813) (5,716) (1,053) - (24,166) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 260,833 184,034 384,750 40,505 27,512 43,213 2,847 943,694 

         
         



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 171,291 71,320 281,580 34,654 22,419 32,899 - 614,163 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,939 4,647 4,790 2,381 3,741 473 - 19,971 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (135) (30) - - - (165) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 175,230 75,967 286,235 37,005 26,160 33,372 - 633,969 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,037 8,390 6,141 2,361 2,604 941 - 24,474 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,505) (486) (10,112) (3,547) (5,716) (1,023) - (23,389) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 176,762 83,871 282,264 35,819 23,048 33,290 - 635,054 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2560        52,965        98,713 108,487                   6,755         4,077           5,990     5,228 282,215 

31 ธนัวาคม 2561 84,071 100,163        102,486 4,686 4,464         9,923          2,847     308,640 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี       

2560        19,971 

2561        24,474 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 227,971 104,248 283,216 38,253 26,431 34,342 110,310 824,771 

ซ้ือเพิม่ 224 460 2,775 466 1,188 2,661 71,304 79,078 

รายการโอนเขา้ (ออก) - 69,972 108,866 -  - 2,359 (181,197) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (135) (30) - - - (165) 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 4,241 4,241 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 228,195 174,680 394,722 38,689 27,619 39,362 4,658 907,925 

ซ้ือเพิม่ 32,520 345 2,649 464 1,661 2,707 12,646 52,992 

รายการโอนเขา้ (ออก) 2,623 9,939 (2,472) -  - 2,198 (15,028) (2,740) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,505) (930) (10,149) (3,783) (5,117) (1,053) - (23,537) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 260,833 184,034 384,750 35,370 24,163 43,214 2,276 934,640 

         
         
         
         



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 171,291 71,320 281,580 32,908 20,634 32,899 - 610,632 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,939 4,647 4,790 1,456 3,253 473 - 18,558 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (135) (30) - - - (165) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  175,230 75,967 286,235 34,334 23,887 33,372 - 629,025 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,037 8,390 6,141 1,421 2,307 941 - 23,237 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,505) (486) (10,112) (3,526) (5,117) (1,023) - (22,769) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 176,762 83,871 282,264 32,229 21,077 33,290 - 629,493 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2560 52,965 98,713 108,487 4,355 3,732 5,990 4,658 278,900 

31 ธนัวาคม 2561 84,071 100,163 102,486 3,141 3,086 9,924 2,276 305,147 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี       

2560        18,558 

2561        23,237 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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ค่าเส่ือมราคาแสดงรายการรวมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนขายและบริการ 15,345  10,368  15,345  10,368 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,129  9,603  7,892  8,190 
รวม 24,474  19,971  23,237  18,558 

 

ใน 2560 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจ านวน 4.2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 
4.2 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.8 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแต่ยงัคงใชง้าน
อยู่มีราคาทุน 361.9 ลา้นบาท และ 299.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 359.7 ลา้นบาท และ 297.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์ าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 20.5 ลา้นบาท และ 23.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน   
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 
  

รวม 
ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,959  3,713  6,672 
ซ้ือเพ่ิม -  900  900 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,959  4,613  7,572 
ซ้ือเพ่ิม 64  180  244 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,023  4,793  7,816 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง 
  

รวม 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,495  -  2,495 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 162  -  162 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,657  -  2,657 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 216  -  216 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,873  -  2,873 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2560 302  4,613  4,915 

31 ธนัวาคม 2561 150  4,793  4,943 
 

17. ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   146,249  126,167 
เพ่ิมข้ึน  8,987  20,082 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   155,236  146,249 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (126,167)  (126,167) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   (126,167)  (126,167) 
     
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  29,069  20,082 

 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จส้ินซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีจ านวน 34.0 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัมีการทบทวนประมาณการหน้ีสินดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
 

นอกจากน้ีในระหวา่งปี 2560 และ 2561 บริษทัมีงานก่อสร้างหลุมฝังกลบใหม่ ซ่ึงคาดวา่จะเปิดด าเนินงานไดใ้นปี 2562 
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18. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
 

     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ            
ตัว๋แลกเงิน -  5.1  -  50,000  -  50,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจากการออกตัว๋แลกเงินอาย ุ3 เดือน ครบก าหนดเดือน    
มีนาคม 2561 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)        

เจา้หน้ีการคา้ 12,167  13,445  12,567  13,445 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,922  3,249  2,922  3,249 
 15,089  16,694  15,489  16,694 

กจิการอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 8,073  18,946  8,074  14,471 
เจา้หน้ีอ่ืน 9,961  5,907  9,180  4,489 

     เงินประกนัผลงาน 3,622  15,174  1,416  8,452 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,997  19,025  19,864  17,941 
 42,653  59,052  38,534  45,353 
รวม 57,742  75,746  54,023  62,047 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  2561  2560 
1  74.0  MLR-0.5  54,579  68,407 
2  60.5  MLR-0.5  36,775  46,164 

รวม      91,354  114,571 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (23,563)  (17,528) 

สุทธิ      67,791  97,043 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 
และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 รวมทั้งบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 บริษทัเบิกเงินกูย้มืเตม็วงเงิน  
 

ในระหวา่งปี 2561  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 114,571 
บวก รับเงินกูเ้พ่ิม 14,336 
หกั จ่ายช าระคืน (37,553) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 91,354 
 

21. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 557  947 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (43)  (95) 
 514  852 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (237)  (338) 
สุทธิ 277  514 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้นต ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  
ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 268  (31)  237  389  (51)  338 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 289  (12)  277 

 
558  (44)  514 

รวม 557  (43)  514  947  (95)  852 
 

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน         
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 7,403  4,536  7,208  4,438 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,536 2,960 4,438 2,877 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  501 260 482 252 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 131 101 128 97 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,546 (1,029) 2,482 (1,001) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (178) (178) (173) (174) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 244 2,350 228 2,318 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงอตัรามรณะ - 72 - 69 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปัจจุบนั (377) - (377) - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,403 4,536 7,208 4,438 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.8 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 12 ปี 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงัน้ี 
  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.50, 2.80,3.46  2.29, 2.65 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.07  4.57 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0-67  0-25 
 (ข้ึนอยูก่บัอายพุนกังาน)  (ข้ึนอยูก่บัอายพุนกังาน) 
อตัรามรณะ  100 (ตารางมรณะไทยปี 2560) 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิงแยก
เกณฑต์ามเพศชายและหญิงตาราง

มรณะไทยปี 2551  
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

 100 (ตารางมรณะไทยปี 2560)  
  

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง

ตารางมรณะไทยปี 2551  
แยกเกณฑต์ามเพศชายและ

หญิง 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 0.5%  ลดลง 0.5%  เพ่ิมข้ึน 0.5%  ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (280)  299  (273)  293 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  294  (277)  288  (271) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (299)  320  (293)  313 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมาย
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และ
มีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 1.5 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดท่ี
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

 

23. ทุนเรือนหุ้น 
 

 พนับาท / พนัหุน้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 

จ านวนหุน้ 
 ราคาตามมูลค่า

หุน้ (บาท) 
 

จ านวนเงิน  จ านวนหุน้ 
 ราคาตามมูลค่า

หุน้(บาท) 
 

จ านวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

- หุน้สามญั 1,428,000  1  1,428,000  1,190,000  1  1,190,000 
ลดทุน (305,702)  1  (305,702)  -  -  - 
เพ่ิมทุน -  -  -  238,000  1  238,000 
ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม            

- หุน้สามญั 1,122,298  1  1,122,298  1,428,000  1  1,428,000 
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 พนับาท / พนัหุน้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 

จ านวนหุน้ 
 ราคาตามมูลค่า

หุน้ (บาท) 
 

จ านวนเงิน  จ านวนหุน้ 
 ราคาตามมูลค่า

หุน้(บาท) 
 

จ านวนเงิน 
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

- หุน้สามญั 1,122,298  1  1,122,298  1,041,096  1  1,041,096 
เพ่ิมทุน -  -  -  81,202  1  81,202 
ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม            

- หุน้สามญั 1,122,298  1  1,122,298  1,122,298  1  1,122,298 
 

ปี 2560 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติั 
 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 238 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,190 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,428 ลา้น
บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 238 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 
(“GENCO-W2”) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
 

ข) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 238 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัออก
ใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 2 (“GENCO-W2”) 
 

ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 81,202,034 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท 
รวมเป็นเงิน 81.2 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จากเดิม  1,041.1 ลา้นบาทเป็น 1,122.3 
ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
 

ปี 2561 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมติั 
 

ก) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจ านวนเงิน 11.2 ลา้น
บาท โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 

ข) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 305.7 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,428.0 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,122.3 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายซ่ึงส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GENCO - W1) และคร้ังท่ี 2 (GENCO - W2) จ านวน 305.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
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24. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและส ารองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี 
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) บญัชีทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
 

บริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 797,771 บาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 

บริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 4,696,786 บาท 
 

25. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมี้มติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (GENCO-W1) 
จ านวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมี้มติออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงบริษทัตอ้งปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิเม่ือมีการจ าหน่ายหุน้สามญั โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.57649 หุน้ 

(เดิม : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้) 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส 

(เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2557 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 18 พฤษภาคม 2560 
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ในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 51,508,245 หน่วย โดย
จดัสรรเป็นหุน้สามญัใหม่จ านวน 81,202,034 หุน้ ดงันั้นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและหมดอายแุลว้ในเดือนพฤษภาคม 
2560 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (GENCO-W2) จ านวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าแลในอตัราส่วน 
5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ               : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้           : 2.50 บาทต่อหุน้ (ราคาการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ        : 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

26. รายได้อ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
รายไดค้่าเช่า 4,896  4,321  323  463 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 4,841  3,769  1,485  754 
ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,366  -  1,045  - 
ดอกเบ้ียรับ 526  217  5,245  8,183 
รายไดอ่ื้น 6,485  5,854  4,434  3,046 
รวม 18,114  14,161  12,532  12,446 
 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 22,817  45,051  12,769  24,507 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 78,969  70,713  76,620  69,085 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,179  7,794  8,179  7,794 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 28,292  23,961  23,563  19,071 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (197)  253  (197)  253 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5,721  -  1,141  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,150  -  1,150  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 1,030  -  -  - 
ค่าขนส่ง 75,387  74,100  75,386  74,100 
ค่าสารเคมี วสัดุส้ินเปลืองและค่าวเิคราะห์ 42,094  42,870  41,767  42,870 
ค่าเช่า 15,231  13,116  15,231  13,116 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,705  7,144  8,607  5,413 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 54,699  63,000  46,029  47,140 
รวม 342,077  348,002  310,245  303,349 
 

28. ภาษีเงนิได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :        

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (29,727)  (2,326)  (28,783)  (2,326) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,555)  (1,830)  (269)  (1,793) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (31,282)  (4,156)  (29,052)  (4,119) 
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รายการกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 
พนับาท 

 
งบการเงินรวม 

 
2561  2560 

 
อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 
(ร้อยละ)  จ านวนเงิน  (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   150,711    8,534 
 

  

  

  

 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (30,142)  20  (1,707) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้   (3,539)    - 
รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี   (1,816)    1,512 
ผลขาดทุนทางภาษี   5,692    - 
ผลขาดทุนปัจจุบนัของบริษทัยอ่ยท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
(30) 

   
(2,189) 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม   108    58 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 20  (29,727)  27  (2,326) 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (1,555)     (1,830) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 21  (31,282)  49  (4,156) 
 

 
พนับาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561  2560 

 
อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 
(ร้อยละ)  จ านวนเงิน  (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   122,988    20,074 
 

  

  

  

 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (24,598)  20  (4,015) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้   (3,539)    - 
รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี   (646)    1,689 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 23  (28,783)  12  (2,326) 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (269)    (1,793) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24  (29,052)  21  (4,119) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบั        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 522  243  507  242 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2560 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2560 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 372 51 - 423 (39) - 384 
วสัดุคงเหลือ 536 - - 536 - - 536 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 2,933 (1,616) - 1,317 99 - 1,416 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 592 72 243 907 51 522 1,480 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 1,617 (298) - 1,319 (375) - 944 

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 1,172 - - 1,172 (1,172) - - 

อ่ืนๆ 452 (39) - 413 (119) - 294 

รวม 7,674 (1,830) 243 6,087 (1,555) 522 5,054 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2560 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2560 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
 
 
 
 
 

  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 372 51 - 423 (39) - 384 

วสัดุคงเหลือ 536 - - 536 - - 536 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 2,933 (1,616) - 1,317 99 - 1,416 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2560 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2560 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2561 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 575 70 243 888 46 507 1,441 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 1,617 (298) - 1,319 (375) - 944 

รวม 6,033 (1,793) 243 4,483 (269) 507 4,721 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี ซ่ึงไม่ไดน้ าไปรวมในการค านวณสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวมจ านวน 186.5 ลา้นบาท และ 180.9 ลา้นบาท
ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 118.5 ลา้นบาท และ 96.8 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 

 

29. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้น
สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

ก าไรต่อหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 119,429  4,379  93,936  15,955 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,122,298  1,041,096  1,122,298  1,041,096 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย -  54,656  -  54,656 
รวม 1,122,298  1,095,752  1,122,298  1,095,752 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.106  0.004  0.084  0.015 
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30. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรม
ไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
ค. ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีในช่วงได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดรั้บการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
  
ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 
 

ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
2560 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,183  -  264,538  269,180  266,721  269,180 

 

31. ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 71.4 
ลา้นบาท และ 61.5 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานใหบ้ริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
ธุกรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 266,721 269,180 36,032 73,232 302,753 342,412 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - 

รวมรายได ้ 266,721 269,180 36,032 73,232 302,753 342,412 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (195,407) (181,371) (22,817) (45,051) (218,224) (226,422) 

ก าไรขั้นตน้ 71,314 87,809 13,215 28,181 84,529 115,990 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
ก าไรจากการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
รอการพฒันา 

     
167,789 

 
- 

รายไดอ่ื้น     22,303 14,160 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (9,571) (15,321) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (105,576) (99,115) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (8,705) (7,144) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

     
150,769 

 
8,570 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (58) (36) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     150,711 8,534 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (31,282) (4,156) 

ก าไรส าหรับปี     119,429 4,378 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 
ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดัและ

ก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 52,879 59,672 3,329 13,597 56,208 73,269 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - 460,834 491,401 460,834 491,401 
สินคา้คงเหลือ 849 536 - - 849 536 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 756 756 756 756 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,906 564 - - 17,906 564 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 104,804 104,804 258,968 514,993 363,772 619,797 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 75,875 87,280 75,875 87,280 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 273,216 242,564 35,424 39,651 308,640 282,215 
ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 29,069 20,082 - - 29,069 20,082 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน - - - - 337,057 64,063 

รวม     1,650,966 1,639,963 

หนีสิ้น       
เงินกูย้มืระยะสั้น - 50,000 - - - 50,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 47,049 49,492 10,693 26,254 57,742 75,746 
เงินรับล่วงหนา้จากการขายท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา - - - 21,984 - 21,984 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 91,354 114,571 - - 91,354 114,571 
ประมาณการหน้ีสินตน้ทุนหลุมฝังกลบ 34,000 34,000 - - 34,000 34,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - 26,385 5,388 

รวม     209,481 301,689 
 

32. สัญญา 
 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

1)  สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้งศูนยว์ิจยัและ
พฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
10 ปี  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว  บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-5  เป็นเงินประมาณ 1.1 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 6-10      
เป็นเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามอตัราของกากท่ีให้บริการ สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษทัได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
เวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2569 บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกบั
กรมธนารักษต์ามอตัราท่ีกรมธนารักษ์ก าหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหวา่งการท าสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัรา
ของกากท่ีใหบ้ริการ 
 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 77 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง
โอนใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งท าการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
 

2) สญัญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทั) 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 
30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา   
 

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2561  2560 
ไม่เกินหน่ึงปี 5.7  5.7 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 21.4  28.8 
เกินหา้ปี 22.7  22.7 

 

3) สัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 16 ปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-4  เป็นเงินประมาณ 0.2 
ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 5-8 เป็นเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 9-12 เป็นเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 13-16 เป็นเงิน
ประมาณ 0.3 ลา้นบาทต่อปี สญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2555 จนถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2571 โดยบริษัทต้องจ่ายค่า
เช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา   
 

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2561  2560 
ไม่เกินหน่ึงปี 0.3  0.3 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1.2  1.5 
เกินหา้ปี 1.6  1.6 
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33. คดคีวาม 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดด้ าเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยทั้ ง 2 แห่งไม่ได้รับการคดัเลือกตามการ
ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย้ื่นหนังสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ
บริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินไดรั้บค าร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริง จนกระทัง่มี        
ค  าวินิจฉัยลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ด าเนินการทบทวนการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสียหายใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณา 
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34. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไร หรือเพ่ือการคา้ 
 

1) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พนับาท         
     อตัราดอกเบ้ียคงท่ีถึงก าหนดช าระภายใน  อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบ้ีย    มากกวา่ 1 ปี      ปรับข้ึนลง     
 ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  1 ปีหรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  ตามอตัราตลาด  คงท่ี 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินฝากธนาคาร 291,686  24,300  756  756  -  -  -  -  0.38  0.38  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  -  50,000  -  -  -  -  -  -  -  5.1 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 91,354  114,571  -  -  -  -  -  -  5.75  5.75  -  - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 514  852  -  -  -  -  -  -  7.62  2.60, 7.62  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท         
     อตัราดอกเบ้ียคงท่ีถึงก าหนดช าระภายใน  อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบ้ีย    มากกวา่ 1 ปี      ปรับข้ึนลง     
 ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  1 ปีหรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  ตามอตัราตลาด  คงท่ี 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินฝากธนาคาร 235,095  19,429  756  756  -  -  -  -  0.38  0.38  -  - 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
152,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
5.5 

เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  -  50,000  -  -  -  -  -  -  -  5.1 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 91,354  114,571  -  -  -  -  -  -  5.75  5.75  -  - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 514  852  -  -  -  -  -  -  7.62  2.60, 7.62  -  - 
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2) ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้บักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมี
นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ และจ ากดัการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ มูลค่าสูงสุดของความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีดงักล่าวหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3)  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัไดมี้การติดตามดูความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ือให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของกระแสเงินสด  
 

4) มูลค่ายติุธรรม 
เคร่ืองมือทางการเงินรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เงินลงทุนระยะยาว – หลกัทรัพย ์
เผื่อขาย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  เงินกู้ยืมระยะสั้ น  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน           
และเงินกูย้มืระยะยาว 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนประมาณตามราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากรายการดงักล่าวจะไดรั้บ/จ่ายช าระเป็นเงินสดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาว – หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะสั้น และหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาด ส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวไม่สามารถหามูลค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสม
ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น 
 

35. การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้
ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.15:1 และ 0.23:1 ตามล าดบั และบริษทัมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.14:1 และ 0.21:1 ตามล าดบั 

 

36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ
ใหบ้ริการบ าบดักากเป็นจ านวน 36.9 ลา้นบาทและ 36.7 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจ าของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

3) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ านวน 14.3 ลา้นบาท และ 7.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั เอเซียพฒันา 
แลนด ์จ ากดั จ านวน 200 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 630 ลา้นบาท 
 

2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท ทั้งน้ีการเสนอดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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