บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม และงบกระแสเงิ นสดรวม สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงิ น สดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสด สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นสาหรั บ งวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การรั บ รู้ รายได้ จ ากการบริ ก ารและรายได้ จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าในเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น กิ จ การหลัก เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การ
จัด การบ าบั ด และก าจัด กากอุ ต สาหกรรมจากกิ จ การ
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ และธุ ร กิ จ พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจทั้งสองประเภทเป็ น
จานวนที่ เป็ นสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงิ น ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึ งให้ความส าคัญกับความถูกต้องในเรื่ อ งมูลค่ า
และเวลาของการรับรู ้รายได้ดงั กล่าวตามนโยบายการบัญชี
สาหรับการรับรู ้รายได้ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4

การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
 การประเมินนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับ
การรับรู ้ รายได้จากการบริ การและรายได้จากการขาย
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ประเมิ น ความเหมาะสมและ
ประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ ม ทั่ ว ไปของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และการประเมินความ
มีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั เกี่ ยวกับวงจรรายได้จากการบริ การและรายได้
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์และเวลาที่ เหมาะสมของ
การบันทึกรายได้
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่า งปี และช่ ว งใกล้สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี
เพื่อตรวจสอบการเกิ ด ขึ้ นจริ งและความถูกต้อ งของ
รายการว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุและสอดคล้องกับ
นโยบายการรั บ รู ้ ร ายได้จากการบริ การและการขาย
อสังหาริ มทรัพย์
 สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ ที่กลุ่ มบริ ษ ัท
ออกภายหลังวันสิ้นปี สาหรับธุรกิจการให้บริ การ
 ตรวจตัดยอดรายได้จากการบริ การช่วงใกล้สิ้นปี และ
หลังสิ้นปี
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้จากการบริ การและรายได้
จากการขายอสังหาริ มทรั พย์แยกตามประเภทบริ การ
และรายโครงการ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ที่อาจ
เกิ ดขึ้ น รวมถึ ง ตรวจสอบรายได้จ ากการบริ การและ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่บันทึ กผ่านสมุด
รายวันทัว่ ไป
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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
อสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ รอการพัฒนา

การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าในเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของต้นทุ น
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา ตามที่
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 13
ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุ น
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนาสาหรับ
โครงการที่มีขอ้ บ่งชี้การด้อยค่า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์
ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขัน
ทางการตลาด สภาพเศรษฐกิ จและสถานการณ์ ในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่า
ของค่าเผื่อการลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
แ ล ะ ที่ ดิ น ร อ ก า ร พั ฒ น า ทั้ ง นี้ ต้ น ทุ น ก าร พั ฒ น า
อสังหาริ มทรัพย์และที่ ดินรอการพัฒนาเป็ นสิ นทรัพย์ที่มี
มูลค่าที่เป็ นสาระสาคัญอย่างมากในงบแสดงฐานะการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการประเมินและทดสอบ
ระบบการควบคุ ม ภายในของกลุ่ ม บริ ษัท เกี่ ย วกับ การ
ประเมิ น ค่ า เผื่ อ การลดลงของมู ล ค่ า ต้น ทุ น การพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์และที่ ดินรอการพัฒนา โดยการสอบถาม
ผูบ้ ริ หารที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเพื่อทาความเข้าใจและเลือก
ตัว อย่า งมาสุ่ มทดสอบการปฏิ บัติ ต ามการควบคุ ม ที่ ก ลุ่ ม
บริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมิ นวิธีการ
และข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลด
มูลค่าของต้นทุ นการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์และที่ ดินรอ
การพัฒนาดังนี้
 ทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ ใช้ในการพิ จารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ที่ ดินรอการพัฒนา รวมถึ งสอบทานความสม่ าเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลสาหรับการรับรู ้
ค่ า เ ผื่ อ การ ล ดล ง ขอ ง มู ลค่ าต้ น ทุ นการพั ฒ น า
อสังหาริ มทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและ
การเคลื่อนไหวของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อขาย เพื่อระบุถึงโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ที่ มีขอ้ บ่ งชี้ ว่ามี การขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทั้ง
พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่
เกี่ ยวข้องเพื่อประเมิ นข้อบ่ งชี้ การด้อยค่าของต้นทุ น
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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
อสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ รอการพัฒนา (ต่ อ)

การตรวจสอบของข้ าพเจ้ าในเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
 วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบในรายละเอี ยดสาหรั บรายการ
ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ภ ายหลัง วัน ที่ ใ นงบการเงิ น กับ
ราคาทุ นของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และ
ที่ดินรอการพัฒนาแต่ละโครงการ
 ท าความเข้า ใจและประเมิ น วิ ธี ก ารและข้อ สมมติ
เกี่ ย วกับ การประมาณการมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ของ
ต้น ทุ น การพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละที่ ดิ น รอการ
พัฒนา ซึ่ งจัด ทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ
รายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระ

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิ ด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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 สรุ ปเกี่ ย วกับความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั หรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้า
พิ จ ารณาว่า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระท าดัง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
(นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6303
บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

172,220,737

291,685,846

81,976,185

235,095,026

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

5,7

56,511,706

56,208,337

56,479,967

54,667,722

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

8

365,430,935

460,833,608

154,712,915

203,885,520

1,387,877

849,098

1,387,877

849,098

303,210

990,680

-

595,854,465

810,567,569

294,556,944

494,497,366

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

-

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

9

755,733

755,733

755,733

755,733

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

10

2,529,102

3,272,861

2,529,102

3,272,861

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

672,207,291

578,107,291

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

17,722,036

17,906,250

17,999,970

17,999,970

ที่ดินรอการพัฒนา

13

435,305,247

363,772,458

200,285,424

200,285,424

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

152,498,739

75,875,487

41,256,501

1,198,997

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

272,275,709

308,639,675

269,445,101

305,146,660

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

4,551,150

4,942,560

4,551,150

4,942,560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26

5,295,675

5,053,863

4,931,602

4,721,046

17

47,234,155

29,068,695

47,234,155

29,068,695

25,623,161

23,830,713

22,955,358

22,955,358

7,313,354

7,279,718

6,689,717

7,045,458

971,104,061

840,398,013

1,290,841,104

1,175,500,053

1,566,958,526

1,650,965,582

1,585,398,048

1,669,997,419

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนในการเตรี ยมหลุมฝังกลบ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

7

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,18
19

52,493,552
25,090,060
255,545
77,839,157

57,742,169
23,562,622
236,874
18,467,766
100,009,431

49,131,219
25,090,060
255,545
74,476,824

54,022,973
23,562,622
236,874
18,305,639
96,128,108

19

42,678,806
22,159
10,009,596
52,975,556
105,686,117

67,791,319
277,413
7,403,082
34,000,000
109,471,814

42,678,807
22,159
9,658,224
52,975,556
105,334,746

67,791,319
277,413
7,207,992
34,000,000
109,276,724

183,525,274

209,481,245

179,811,570

205,404,832

22
22
23

1,122,297,625
1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
1,122,297,625
208,730,146

1,122,297,625
1,122,297,625
208,730,146

23

13,405,411
44,310,422
(5,310,692)
1,383,432,912

13,405,411
101,617,749
(4,566,934)
1,441,483,997

13,405,411
66,463,988
(5,310,692)
1,405,586,478

13,405,411
124,726,339
(4,566,934)
1,464,592,587

340

340

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,383,433,252

1,441,484,337

1,405,586,478

1,464,592,587

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,566,958,526

1,650,965,582

1,585,398,048

1,669,997,419

หมายเหตุ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินการปิ ดหลุมฝังกลบ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

20
21

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 1,122,297,625 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว - 1,122,297,625 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
- จัดสรรเพื่อเป็ นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

8

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
2562

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

258,681,922
24,023,000
15,329,385
298,034,307

266,720,980
36,031,799
167,788,651
4,191,112
18,113,563
492,846,105

258,681,922
13,453,000
4,584,362
276,719,284

266,720,980
19,024,300
130,764,036
4,191,112
12,532,253
433,232,681

184,058,817
17,286,718
7,364,579
98,475,304
(2,873,764)
23,542,887
5,037,753
332,892,294

195,407,448
22,817,431
9,571,002
98,705,221
5,720,838
1,150,000
8,705,085
342,077,025

184,058,817
10,247,062
6,515,794
79,379,949
(1,874,166)
5,900,000
23,542,887
5,032,061
312,802,404

195,407,448
12,768,699
8,352,880
82,817,930
1,140,768
1,150,000
8,607,073
310,244,798

(34,857,987)
(184,214)
(35,042,201)
229,475
(34,812,726)

150,769,080
(57,995)
150,711,085
(31,281,987)
119,429,098

(36,083,120)
(36,083,120)
221,649
(35,861,471)

122,987,883
122,987,883
(29,052,153)
93,935,730

10

(743,758)

(4,059,033)

(743,758)

(4,059,033)

10

(743,758)

1,150,000
(2,909,033)

(743,758)

1,150,000
(2,909,033)

20

(61,684)

(2,611,440)

55,468

(2,536,579)

26

12,337
(49,347)
(793,105)

522,288
(2,089,152)
(4,998,185)

(11,094)
44,374
(699,384)

507,315
(2,029,264)
(4,938,297)

(35,605,831)

114,430,913

(36,560,855)

88,997,433

(34,812,726)
(34,812,726)

119,429,098
119,429,098

(35,861,471)
(35,861,471)

93,935,730
93,935,730

(35,605,831)
(35,605,831)

114,430,913
114,430,913

(36,560,855)
(36,560,855)

88,997,433
88,997,433

(0.031)

0.106

(0.032)

0.084

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริ การ - ธุรกิจให้บริ การและกาจัดกากอุตสาหกรรม
รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
กาไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
กาไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ - ธุรกิจให้บริ การและจากัดกากอุตสาหกรรม
ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องจักร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุ ทธิจากภาษี
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- ปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมรายการทีอ่ าจจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

29
13
24
25

8
10
11
15

12
26

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27

9

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บำท
งบกำรเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไรสะสม
ทุนที่ออกและ
หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น
1,122,297,625

208,730,146

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

จัดสรรเพื่อ

กำไร (ขำดทุน)

รวม

ส่ วนของ

เป็ นสำรอง

ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำก

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี

รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย

ของบริ ษทั ใหญ่

อำนำจควบคุม

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ตำมกฎหมำย
8,708,624

ยังไม่ได้จดั สรร
195,393

(1,657,901)

1,338,273,887

340

1,338,274,227

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่ำย

28

-

-

-

(11,220,803)

-

(11,220,803)

-

(11,220,803)

-

-

4,696,787

(4,696,787)

-

-

-

4,696,787

(15,917,590)

-

(11,220,803)

-

(11,220,803)

กำไรสำหรับปี

-

-

-

119,429,098

-

119,429,098

-

119,429,098

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

(2,089,152)

(2,909,033)

(4,998,185)

-

-

-

117,339,946

(2,909,033)

(4,998,185)
114,430,913

-

รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จสำหรับปี

-

จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,122,297,625

208,730,146

13,405,411

101,617,749

(4,566,934)

1,441,483,997

340

114,430,913
1,441,484,337

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่ำย

-

-

-

(22,445,254)

-

(22,445,254)

-

(22,445,254)

-

-

-

(22,445,254)

-

(22,445,254)

-

(22,445,254)

ขำดทุนสำหรับปี

-

-

-

(34,812,726)

-

(34,812,726)

-

(34,812,726)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

-

-

-

(743,758)
(743,758)

(793,105)
(35,605,831)

-

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(49,347)
(34,862,073)

(793,105)
(35,605,831)

44,310,422

(5,310,692)

1,383,432,912

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

1,122,297,625

208,730,146

13,405,411

340

1,383,433,252

10

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรสะสม
ทุนที่ออกและ
หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
1,122,297,625

กำไร (ขำดทุน)

จัดสรรเพื่อเป็ น
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้น

สำรองตำมกฎหมำย

208,730,146

ยังไม่ได้จดั สรร

ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำก

รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

8,708,624

48,737,463

(1,657,901)

1,386,815,957

4,696,787

(11,220,803)
(4,696,787)

-

(11,220,803)
-

4,696,787

(15,917,590)

-

(11,220,803)

93,935,730

-

93,935,730

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่ำย
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย

28
28

-

-

-

-

กำไรสำหรับปี

-

-

-

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
-

-

(2,029,264)

(2,909,033)

(4,938,297)

208,730,146

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,122,297,625

13,405,411

91,906,466
124,726,339

(2,909,033)
(4,566,934)

88,997,433
1,464,592,587

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

1,122,297,625

208,730,146

13,405,411

124,726,339

(4,566,934)

1,464,592,587

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่ำย

-

-

-

(22,445,254)

-

(22,445,254)

-

-

-

(22,445,254)

-

(22,445,254)

ขำดทุนสำหรับปี

-

-

-

(35,861,471)

-

(35,861,471)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

44,374

(743,758)

(699,384)

208,730,146

-

(35,817,097)
66,463,988

(743,758)
(5,310,692)

(36,560,855)
1,405,586,478

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

1,122,297,625

13,405,411
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บำท
งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่ำเสื่ อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี
หนี้ สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรำยกำร)
กำไรจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำไรจำกกำรขำยที่ดินรอกำรพัฒนำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของต้นทุนในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ (กลับรำยกำร)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของที่ดินรอกำรพัฒนำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเครื่ องจักร
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมำณกำรค่ำซ่ อมครุ ภณั ฑ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รำยได้เงินปั นผล
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

2562

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(35,042,201)

150,711,085

(36,083,120)

122,987,883

31,771,298
140,974
(467,289)
(2,873,764)
23,542,887
1,730,062

28,291,818
(197,198)
(4,191,112)
(167,788,651)
(1,365,755)
5,720,838
1,150,000
1,030,288
775,511

2,435,657
(53,702)
(1,003,011)
5,037,753
25,402,878

829
57,995
501,027
501,417
(53,702)
(525,842)
8,705,085
23,323,633

26,317,910
140,974
(1,874,166)
5,900,000
23,542,887
1,157,818
2,402,220
(53,702)
(452,941)
5,032,061
26,029,941

23,563,485
(197,198)
(4,191,112)
(130,764,036)
(1,044,757)
1,140,768
1,150,000
766,628
501,027
481,662
(53,702)
(5,244,958)
8,607,073
17,702,763

5,581,562
16,952,837
(538,778)
687,471
(713,635)

15,177,376
19,841,044
(312,642)
(478,168)
(8,691,456)

5,741,708
10,247,063
(538,778)
(144,260)
(180,000)

14,101,824
11,993,620
(312,642)
(4,431)
(8,986,235)

(5,269,865)
(151,012)
41,951,458
(4,614,926)
(26,300,784)
11,035,748

(22,452,443)
(376,919)
26,030,425
(8,448,615)
(13,050,987)
4,530,823

(4,913,002)
(151,012)
36,091,660
(4,614,926)
(26,000,567)
5,476,167

(12,472,923)
(376,920)
21,645,056
(8,353,273)
(10,477,405)
2,814,378

184,214
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บำท
งบกำรเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยที่ดินรอกำรพัฒนำลดลง
เงินให้กูย้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดินรอกำรพัฒนำ
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยซื้ อที่ดินรอกำรพัฒนำ
เงินสดจ่ำยซื้ ออำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยชำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(71,532,789)
(14,208,805)
1,017,673
53,702
(84,202,929)

(21,984,000)
17,000,000
422,783,186
1,383,000
(17,400,000)
(54,415,662)
(243,700)
506,190
53,702
347,682,716

(100,000,000)
(12,803,723)
452,941
53,702
(112,297,080)

(21,984,000)
152,000,000
17,000,000
199,674,036
1,062,000
(17,400,000)
(52,991,706)
(243,700)
20,508,598
53,702
297,678,930

(23,585,074)
(267,600)
(22,445,254)
(46,297,928)

(50,000,000)
14,336,000
(37,553,015)
(389,460)
(11,220,803)
(84,827,278)

(23,585,074)
(267,600)
(22,445,254)
(46,297,928)

(50,000,000)
14,336,000
(37,553,015)
(389,460)
(11,220,803)
(84,827,278)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

(119,465,109)

267,386,261

(153,118,841)

215,666,030

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี

291,685,846

24,299,585

235,095,026

19,428,996

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

172,220,737

291,685,846

81,976,185

235,095,026

81,323,600

5,005,368

40,799,709

1,225,999

467,290

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรที่มิใช่เงินสด
รับโอนอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
จำกต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2540 และบริ ษทั มีที่ทาการดังต่อไปนี้
ข)

สานักงานใหญ่
ศูนย์บริ การบาบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรมแสมดา
ศูนย์บริ การบาบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

:
:

447 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150

:

5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดาเนินกิจการในประเทศไทยโดยดาเนินธุรกิจในการให้บริ การจัดการบาบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยที่นามาจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั เอเซียพัฒนาแลนด์ จากัด

ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดิน
หรื ออสังหาริ มทรัพย์
ประกอบกิจการโรงงาน
กาจัดของเสี ยจาก
อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

บริ ษทั อินดัสเทรี ยล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จากัด
บริ ษทั เจนโก้ รี นิวเอเบิ้ล จากัด
บริ ษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด

พันบาท
ทุนชาระแล้ว
2561
2560

สัดส่วนการถือหุน้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของบริ ษทั (ร้อยละ)
2561
2560

530,000

430,000

100

100

200,000

200,000

100

100

14,000

14,000

100

100

14,000

14,000

100

100
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

งบการเงินนาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทาเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้
จัดทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็ นหลักพันบาทหรื อหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิ บัติ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่า วมาถื อ ปฏิ บัติน้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ ทากับ
ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
หรื อบริ การที่ ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมี ผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ หลังวันที่
1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับ
ปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บัติทางบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิ น
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้น
แต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าการเงิ นโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานฉบับนี้ มาถือ
ปฏิบตั ิ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชี สาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของกิ จการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องนาสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้และ
สามารถใช้สิทธิได้มารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่มีการโอนอานาจในการควบคุมนั้นไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่
ซื้อกิจการและการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
บริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วธิ ีการซื้อสิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรก
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละครั้ง บริ ษทั วัดมูลค่าของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
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ในกรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิ จ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจมากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่
ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมา บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อน
การรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่าง
โดยตรงไปยังกาไรหรื อขาดทุน
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงิ น
ผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้วา่ การปั นส่วนดังกล่าวจะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอานาจควบคุม
เมื่ อมี การสู ญเสี ยอานาจควบคุ ม บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ มและ
ส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ ม หากยังคงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่สูญเสี ยอานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับ
ของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อและรายการบัญชี ระหว่างกิ จ การในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่า ยจะถูกตัดรายการทั้งจานวนในการจัดท า
งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ ที่
คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้ จะถูกตัดจาหน่ า ยบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยแสดงสุ ทธิ จากการตัด
บัญชี เป็ นต้นทุนขาย ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ่ งที่ ดิน การพัฒนาที่ ดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค
และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ ยจ่ ายที่ เกิ ดขึ้นจากการกูย้ ืมเพื่อการได้มาซึ่ งการพัฒนาโครงการก่อน
โครงการจะพัฒนาแล้วเสร็ จ
รายละเอียดการคานวณราคาทุน
ที่ดิน
งานก่อสร้าง

- ราคาทุ นของที่ ดินและการพัฒนาที่ ดินบันทึ กโดยวิธีถวั เฉลี่ ย โดยแยกตามเนื้ อที่ หรื อพื้นที่
สาหรับขายของแต่ละโครงการ
- ต้น ทุ นงานก่ อ สร้ า ง ประกอบด้ว ย ต้นทุ น งานก่ อ สร้ า ง และสาธารณู ปโภคส่ ว นกลาง
ปั นส่วนตามเนื้อที่หรื อพื้นที่สาหรับขาย ต้นทุนงานก่อสร้างห้องชุด และต้นทุนการกูย้ ืมที่ถือเป็ น
ต้นทุนของโครงการปั นส่วนตามที่เกิดขึ้นจริ ง
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มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติหักค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นในการขายโดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในกาไรหรื อขาดทุน (ถ้ามี)
ในการคานวณหาต้นทุ นขายอสังหาริ มทรั พย์ กลุ่มบริ ษทั ได้แบ่งสรรต้นทุ นการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (โดยคานึ งถึ ง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พ้นื ที่สาหรับขาย
ต้นทุนขายของโครงการจะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็ จจากประมาณการในการประกอบ
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนอื่นที่ เกิ ดขึ้นเฉพาะจากการกูย้ ืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่ งที่ ดินและพัฒนาโครงการต่างๆ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็ จสมบูรณ์หรื อหยุดชะงักลง ดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนอีกก็ต่อเมื่อมี
กิจกรรมการพัฒนาโครงการอีกครั้งหนึ่ง
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุ นสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุ นที่ ซ้ื อ ต้นทุ นแปลงสภาพ หรื อต้นทุนอื่ น เพื่อให้สิน ค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุ บัน
รวมทั้งการปั นส่วนของโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการ
ขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงสาหรับวัสดุที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นรวม และแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุ นซึ่ งเป็ นหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถื อไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์หมุนเวียนและแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลัง
การรับรู ้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนจะรับรู ้ผล
กาไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้าในกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกาไรหรื อขาดทุนจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ อยู่เ พี ย งบางส่ ว น การค านวณต้น ทุ น ส าหรั บ เงิ น ลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน หรื ออาคาร หรื อส่ วนควบอาคาร หรื อทั้งที่ ดินและอาคาร ที่ถือครองไว้ เพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์ หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรื อ
จัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการบริ หารงานของกิ จการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จ
ตามปกติ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10
และ 20 ปี ค่าเสื่ อมราคาจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ น
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้น ทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุน
การกูย้ มื
ส่ ว นประกอบของรายการที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุก ารให้ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ท่ า กัน ต้อ งบัน ทึ ก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
ส่ วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ ภายใต้ สัญญาเช่ าและให้ ใช้ สิทธิ
ส่ วนเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ การดาเนิ นงานศูนย์บริ การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยแสดงรวมอยู่ในรายการอาคาร และอุปกรณ์
บริ ษทั ต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ในส่ วนปรับปรุ งอาคารโรงงาน และเครื่ องจักร ที่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุ งหรื อก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมบน
พื้นที่ของศูนย์บริ การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดา) และศูนย์วิจยั และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
ราชบุรีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาเช่าและใช้สิทธิ การดาเนิ นงานศูนย์บริ การกาจัดกาก
อุตสาหกรรม (แสมดา) สิ นทรัพย์ดงั กล่าวตัดค่าเสื่ อมราคาตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ การดาเนิ นงานที่มี
อยูก่ บั กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดินเช่า
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
คอนเทนเนอร์

จานวนปี
ตามอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินและให้ใช้สิทธิการดาเนินงาน
(10, 16 และ 30)
20 และ 25
5, 10, 15 และ 20
5
5
5 และ 10

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
ต้ นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
ต้นทุนในการเตรี ยมหลุมฝังกลบตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายตามสัดส่ วนของปริ มาณกากที่ฝังกลบกับปริ มาณที่จะฝังกลบได้ท้ งั หมด
ในแต่ละหลุม
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุ น หักค่าตัดจาหน่ ายสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 และ 5 ปี
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี ที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิ ดขึ้นยกเว้นต้นทุนการกูย้ ืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาการ
ก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์จะรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะหยุดบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เมื่อการดาเนิ นการส่ วนใหญ่ที่จาเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้หรื อขายตามประสงค์และการรวม
ต้นทุนการกูย้ มื เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จะหยุดพัก ในระหว่างที่การดาเนินการพัฒนาสิ นทรัพย์หยุดชะงักลงเป็ นเวลาต่อเนื่อง
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้งานไม่จากัดและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่งยังไม่ได้ใช้ จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี และเมื่อมี
ข้อบ่งชี้เรื่ องการด้อยค่า
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะดด้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์อื่น หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ แล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตและคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น ให้พิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชี ขาดทุ นจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ น ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ น
นัยสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินต้ นทุนหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนี้สินต้นทุนหลุมฝังกลบจะบันทึกเมื่อบริ ษทั มีการเปิ ดใช้พ้นื ที่หลุมฝังกลบ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพื่อชาระหนี้เมื่อมีการปิ ดหลุม ซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการ
ปิ ดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการปิ ดหลุมทุกปี
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตกลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิ น และส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึ กโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กาไรจากการ
ขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาเช่าการเงิ นจะคิ ดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่ าสิ นทรั พย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ า
ดาเนิ นงาน เงิ นทั้งหมดที่ ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภาระสาหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การใน
แต่ละงวดก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่ วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันงวด
สุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิ
ขาดของพนักงาน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรายการในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การแก่ลูกค้าแล้ว โดยต้องปั นส่ วนรายได้ที่ได้รับ
จากสัญญาที่ทากับลูกค้าให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ซึ่งอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนอานาจการควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กล่าวคือผูซ้ ้ื อสามารถ
สัง่ การการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยูเ่ กือบทั้งหมดจากสิ นค้าและกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับชาระเงินสาหรับสิ นค้านั้น
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่ นอนที่ มี
นัยสาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์และที่ให้บริ การซึ่ งเกิดขึ้น
จากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ โดยรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผู ้
ซื้อแล้ว โดยเป็ นจานวนเงินที่สุทธิจากเงินคืนและส่วนลด รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้บริ การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม รับรู ้เมื่อลูกค้าได้รับประโยชน์จากการให้บริ การของบริ ษทั
รายได้จากการให้เช่า รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาและตามอัตราที่กาหนดในสัญญาเช่า
ดอกเบีย้ รั บและรายดด้ อื่น
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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ต้ นทุนส่ วนเพิ่มเพื่อการดด้ มาซึ่ งสัญญา
ต้นทุนส่ วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญา คือ ค่านายหน้าที่ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาที่ ทากับลูกค้าบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์ และจะ
บันทึ กค่าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่าสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับหักด้วย
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาอย่างเป็ นระบบซึ่งสอดคล้องกับรู ปแบบการรับรู ้รายได้ของสัญญาที่
เกี่ยวข้อง
ต้นทุนส่ วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาที่ระยะเวลาของการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่จะรับรู ้สาหรับต้นทุนในการได้มาซึ่ งสัญญามี
ระยะเวลาหนึ่งงวดหรื อสั้นกว่า บริ ษทั จะบันทึกต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นประกอบด้วยดอกเบี้ ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป และ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินดด้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินดด้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้ น โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้อ ยู่ห รื อ
ที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้า งแน่ ที่ก ลุ่ม บริ ษทั จะมี กาไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จ ะใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่ ม บริ ษ ัท จะบัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี โ ดยตรงไปยัง ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น หากภาษี ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วข้อ งกับ รายการ
ที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงาน
เดียวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไร (ขาดทุ น) สาหรับ ปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกอยู่ในระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของ
หุ ้นสามัญที่ บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้น
สามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่ากลุ่ มบริ ษ ัท ได้โอนหรื อรั บ โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้ และรายดด้ ค้างรั บ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ และรายได้คา้ งรับ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ น
ระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะ
เวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ เมื่อมีขอ้
บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ปว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินดด้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและ
ขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั เกิ ดจากรายการบัญชี กบั บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นดังนี้
ชื่อบริ ษทั
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
บริ ษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษทั อินดัสเทรี ยล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จากัด
บริ ษทั เจนโก้ รี นิวเอเบิ้ล จากัด
บริ ษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด
บริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานรัฐบาล
ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์
ประกอบกิจการโรงงานกาจัดของเสี ยจาก
อุตสาหกรรม
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment
น้ าเสี ยชุบโลหะ
ให้บริ การขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้าในประเทศ

คุณอัศวิน วิภูศิริ
คุณพสุ โลหารชุน

-

คุณบุรินทร์ อมรพิชิต
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

-

คุณมงคล พฤกษวัฒนา

-

คุณสมยศ แสงสุ วรรณ
คุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ดังกล่าว
กรรมการ
กรรมการ
(เป็ นกรรมการบริ ษทั จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562)
กรรมการ
บุคคลในครอบครัว
เดียวกันกับกรรมการ
กรรมการ
(เป็ นกรรมการบริ ษทั จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561)
กรรมการ
กรรมการ
(เป็ นกรรมการบริ ษทั จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562)
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกาหนดราคาสาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนบริ การ
ค่าเช่าและค่าสิ ทธิการดาเนินงาน
ค่าเช่า
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการคิดราคา
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนทางการเงินของผูใ้ ห้กู้
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ซื้อและขายสิ นทรัพย์

ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญที่ เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
รายได้ อื่น
บริ ษทั อินดัสเทรี ยล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จากัด
ต้ นทุนบริการ
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด
ค่ าเช่ าและค่ าสิทธิการดาเนินงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ค่ าเช่ า
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด
ค่ าทีป่ รึกษา
คุณพสุ โลหารชุน
คุณสมยศ แสงสุวรรณ
คุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ
คุณมงคล พฤกษวัฒนา

2562

2561

-

-

-

-

71,418

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

4,789
747

1,410

74,811

71,418

74,811

5,245
2,849

5,245
3,200

5,245
2,849

5,245
3,200

5,056

3,286

5,056

3,286

630
480
450
800

840
480
50

630

840

450
800

450

-

-

50
450
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด
ขายสินทรัพย์ ถาวร
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

1,733
-

1,795
32,755

3,397

321

1,733
-

1,795
32,755

3,397

321

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

7,835
333
8,168

7,923
256
8,179

7,835
333
8,168

7,923
256
8,179

ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินทดรองจ่ าย
คุณอัศวิน วิภูศิริ
คุณสมยศ แสงสุวรรณ
อื่นๆ
บริ ษทั อินดัสเทรี ยล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จากัด

2561

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

300
250
550

-

300
250
161
161

271
821

33

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
เงินมัดจาการเช่ า/เงินประกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั อินดัสเทรี ยล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จากัด
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

15
2,000
2,015

36
2,000
2,036

15
2,000
2,015

36
2,000
2,036

2,322
545
11,611
14,478

2,750
488
11,851
15,089

2,322
545
11,611
14,478

2,750
488
11,851
400
15,489

บริ ษทั มีสญ
ั ญาที่มีสาระสาคัญที่ทาขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ก) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ได้ตกลงทาสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบริ ษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จากัด จานวน 3
แปลง เนื้อที่รวม 3-0-89.4 ไร่ ราคา 32.2 ล้านบาท นอกจากนี้ ในวันเดียวกันบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจาจานวนเงิน 6.4 ล้านบาทแล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริ ษทั จ่ายชาระส่วนที่เหลือจานวนเงิน 25.8 ล้านบาทและโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2561
ข) บริ ษทั ตกลงทาสัญญาจ้างขนย้ายกากของเสี ยกับบริ ษทั เจนเนอรอล โลจิ สติกส์ จากัด (“ผูร้ ับจ้าง”) โดยผูร้ ับจ้างตกลง
รับจ้างขนส่งกากของเสี ยเพื่อนาไปทาการบาบัด ณ สถานที่ทาการของบริ ษทั ซึ่งผูร้ ับจ้างต้องจัดหารถที่ใช้งานพร้อมพนักงานขับ
รถตามที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั จ่ายค่าจ้างตามปริ มาณกากของเสี ยที่ จดั เก็บได้จริ งตามหลักฐานใบกากับการขนส่ ง สัญญา
ดังกล่าวมีกาหนดเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค) สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการดาเนินงาน (หมายเหตุ 31(1))
ง) สัญญาเช่าที่ดิน (หมายเหตุ 31(2))
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

136
172,085
172,221

2561
291,686
291,686

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
129
81,847
235,095
81,976
235,095
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 – 0.75 ต่อปี (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.375 ต่อปี )
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
พันบาท
งบการเงินรวม

ลูกหนีอ้ ื่น-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวม

2562
-

2561
550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
161
821

31,542
15,757
47,299
(2,059)
45,240

32,796
18,665
51,461
(1,918)
49,543

31,542
15,757
47,299
(2,059)
45,240

32,796
18,665
51,461
(1,918)
49,543

2,094
9,722
11,816
(544)
11,272
56,512

2,089
4,570
6,659
(544)
6,115
56,208

2,094
9,529
11,623
(544)
11,079
56,480

2,089
2,759
4,848
(544)
4,304
54,668

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

2562
20,175

2561
19,401

10,195
161
62
949
31,542

12,454
101
74
766
32,796

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
20,175
19,401
10,195
161
62
949
31,542

12,454
101
74
766
32,796
35

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
8.

2562
2,462
141

2561
2,659
(197)

2,603

2,462

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,462
2,659
141
(197)
2,603

2,462

ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พันบาท
งบการเงินรวม

อาคารพาณิ ชย์เพื่อขาย
อาคารชุดเพื่อขาย
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
สุทธิ

2562
298,039
80,760
378,799

2561
356,613
124,511
481,124

(13,368)
365,431

(20,290)
460,834

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
123,083
137,331
38,192
78,228
161,275
215,559
(6,562)
154,713

(11,673)
203,886

รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อ/โอนเข้า
จาหน่าย
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อ/โอนเข้า
จาหน่าย
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
491,401
218,246
3,192
775
(23,033)
(12,768)
(5,005)
(1,226)
(5,721)
(1,141)
460,834
203,886
334
(17,287)
(10,247)
(81,324)
(40,800)
2,874
1,874
365,431
154,713
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งเพิ่ม (กลับรายการ) ในระหว่างปี
หัก โอนกลับเนื่องจากขาย
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
20,290
(2,874)
(819)
(3,229)
13,368

2561
15,217
5,721
(648)
20,290

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
11,673
11,180
(1,874)
1,141
(820)
(648)
(2,417)
6,562
11,673

กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์สาหรับอาคารพาณิ ชย์และอาคารชุดของโครงการ
เก่ าของกลุ่ ม บริ ษทั โดยพิ จารณาจากมู ลค่ ายุติธ รรมที่ ป ระเมิ น โดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระ ซึ่ งใช้วิธี เปรี ย บเที ย บมูล ค่า ตลาด
(Market Comparison Approach) และวิธีสมมติการพัฒนาหรื อการหาส่ วนที่เหลือ (The Hypothetical development or residual
valuation) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดมูลค่าทรัพย์สิน
9.

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระคา้ ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้นาเงินฝากประจา จานวน 0.8 ล้านบาท ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการใช้
สาธารณูปโภค
10.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น – หลักทรัพย์ เผื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,529
3,273
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วย
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ณ วันต้นปี
หัก ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ้นปี

3,273
(744)
2,529

7,332
(4,059)
3,273

มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายรวมทั้งมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้

ราคาทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย :
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

7,840
(5,311)
2,529

2,529
2,529

8,990
(1,150)
(4,567)
3,273

3,273
3,273

มูลค่ ายุตธิ รรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายถูกจัดลาดับชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 1 ซึ่ งเป็ นราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องและบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่ วดั มูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริ ษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษทั อินดัสเทรี ยล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จากัด
บริ ษทั เจนโก้ รี นิวเอเบิ้ล จากัด
บริ ษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด
รวม

ร้อยละการถือหุน้
2562
2561
100
100
100
100
100

100
100
100

ทุนชาระแล้ว
2562
2561
530,000
430,000
200,000
14,000
14,000

200,000
14,000
14,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
เงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
2562
2561
2562
2561
530,000
430,000

2562
530,000

2561
430,000

200,000
14,000
14,000
758,000

120,107
8,100
14,000
672,207

120,107
14,000
14,000
578,107

200,000
14,000
14,000
658,000

(79,893)
(5,900)
(85,793)

(79,893)
(79,893)

สุ ทธิ

เงินปันผลรับ
2562
2561
-

-

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ของบริ ษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด มีมติอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ล้านบาทเป็ น 630 ล้านบาท โดยการเพิม่ ทุน
จานวน 200 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เรี ยกชาระร้อยละ 50 คิดเป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท โดยบริ ษทั ลงทุนในการเพิ่มทุนดังกล่าวจานวน 100 ล้านบาท
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยไม่มีผลทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลง
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
โรงงานบาบัดน้ าเสี ย
ชุบโลหะ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

สัดส่ วนการถือหุ ้น (ร้อยละ)
2562
2561
60
60

สัดส่ วนการถือหุ ้น
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
โรงงานบาบัด

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

(ร้อยละ)
2562
60

2561
60

พันบาท
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
17,722
17,906

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
วิธีราคาทุน
2562
2561
18,000
18,000

รายได้เงินปันผล
2562
2561
-

น้ าเสี ยชุบโลหะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตั ิการลงนามร่ วมทุนกับ Otani (S) Pte. Ltd. เพื่อ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานบาบัดน้ าเสี ยชุบโลหะ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้มีการลงนามสัญญาร่ วมทุน
ดังกล่าวและจัดตั้งบริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด (GO) ตามเงื่อนไขของสัญญาร่ วมทุนเพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าว โดยบริ ษทั เข้าถือหุ ้น
สามัญจานวน 59,997 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60 รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้น 0.6 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริ ษทั จะถือหุ ้นในบริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด มากกว่าร้ อยละ 50 และมี สิทธิ ออกเสี ยงมากกว่าร้ อยละ 50
แต่บริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญตามที่ระบุในสัญญาร่ วมทุน เช่น ในการกาหนดเรื่ องสาคัญต่างๆ ในการบริ หารจัดการ การเพิ่ม
ทุนหรื อลดทุนจดทะเบียน การอนุมตั ิงบการเงิน การอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น จะต้องได้รับอนุมตั ิจากกรรมการของแต่ละ
ฝ่ ายอย่างน้อย 1 เสี ยง รวมถึงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามต้องมีตวั แทนจากทั้งสองฝ่ ายลงนามร่ วมกัน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของบริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจาก
ทุนจดทะเบี ยนเดิม 1.0 ล้านบาทเป็ น 30.0 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจานวน 29.0 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 2,900,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เรี ยกชาระร้อยละ 25 คิดเป็ นจานวนเงิน 7.3 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ลงทุนเพิ่มในสัดส่ วนร้อยละ 60 จานวน
1,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2.5 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 4.4 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เจนโก้ โอตานิ จากัด ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิเรี ยกชาระ
ค่าหุ ้นเพิ่มทุนร้อยละ 75 คิดเป็ นจานวนเงิ น 21.8 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นส่ วนของบริ ษทั จานวน 1,740,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 7.5 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 13.1 ล้านบาท โดยบริ ษทั ชาระค่าหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

2561

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

184

58

ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
พันบาท
2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยของในบริ ษทั ร่ วม

2561
4,699
25,198
(360)
29,537
60
17,722

18,803
11,263
(222)
29,844
60
17,906

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
พันบาท
2562
รายได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

2561
41
(307)

-

23
(97)
-

(307)

(97)
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
13.

ทีด่ นิ รอการพัฒนา
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
จาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

416,702
71,533
488,235

671,697
(254,995)
416,702

200,285
200,285

269,195
(68,910)
200,285

(52,930)
(52,930)

(51,900)
(1,030)
(52,930)

-

-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

435,305

363,772

200,285

200,285

ปี 2561
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้ดาเนิ นการขายและโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
จานวน 2 แปลง เนื้ อที่ รวม 1-2-87 ไร่ บริ เวณถนนแจ้งวัฒนะให้กบั บริ ษทั ที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจานวน 216.5 ล้านบาท และได้รับชาระเงินมัดจาจานวน 20.0 ล้านบาทในวันเดียวกัน ส่ วนที่เหลือ
จานวน 196.5 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับชาระและโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินแล้วเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิให้ดาเนิ นการขายและโอน
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินจานวน 1 แปลง เนื้ อที่ รวม 1 ไร่ บริ เวณถนนเอกมัยให้กบั บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจานวน 235.6 ล้านบาท และได้รับชาระเงินมัดจาจานวน 20.0 ล้านบาทในวันเดียวกัน ส่ วนที่
เหลือจานวน 215.6 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้รับชาระเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
จากการขายที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นทาให้กลุ่มบริ ษทั มีกาไรจากการขายที่ดินสุ ทธิ จานวน 167.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
130.8 ล้านบาท)
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้ดาเนิ นการซื้ อที่ดินเปล่ากับ
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจานวน 3 แปลง ดังนี้
1) ที่ดินเปล่าจานวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 28 ไร่ 2 งาน 41.2 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็ นจานวนเงิน
68.5 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายชาระค่าที่ดินเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2562 และโอนกรรมสิ ทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2562
2) ที่ดินเปล่าจานวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 100 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เป็ นจานวนเงิน 3.0 ล้านบาท บริ ษทั
จ่ายชาระค่าที่ดินเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 และโอนกรรมสิ ทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้จดั ให้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาโดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบ
มูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดมูลค่าทรัพย์สิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้จดจานองที่ดินรอการพัฒนา จานวน 8 แปลง เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นและวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวนเงินรวม 131.3 ล้านบาท
14.

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า/ (ออก)
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า/ (ออก)
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท
งบการเงินรวม
อาคาร

20,077
-

75,366
-

2,106
(6,417)
15,766
-

2,899
(7,016)
71,249

23,286

5,005
(13,433)
87,015
-

58,038
-

39,052

95,443
-

-

-

รวม

81,324
-

129,287

168,339
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
อาคาร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

-

รวม

8,163
3,601
(624)
11,140
4,700
-

8,163
3,601
(624)
11,140
4,700
-

15,766
39,052

15,840

15,840

60,109
113,447

75,875
152,499

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

175,078
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,417
-

7,016
-

462
(6,417)
462
-

764
(7,016)
764

5,667

1,226
(13,433)
1,226
-

35,133
-

6,129

13,433
-

-

-

รวม

40,800
-

35,897

42,026
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

รวม

542
109
(624)
27
742
-

462
6,129

542
109
(624)
27
742
-

769

769

737
35,128

1,199
41,257
44,133

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ค่าเช่าสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่กิจการอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 จานวน 7.4 ล้านบาทและ 4.9 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.3 ล้านบาทและ 0.3 ล้านบาทตามลาดับ)
มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด วิธีสมมติฐานการพัฒนาหรื อการหาส่ วนที่เหลือ
และวิธีตน้ ทุน ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 3 ซึ่ งเป็ น
การใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นประจาทุก 2 ปี
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินเช่า

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

228,195

174,680

394,722

43,760

32,520

345

2,649

558

รายการโอนเข้า (ออก)

2,623

9,939

(2,472)

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

(2,505)

(930)

(10,149)

(3,813)

260,833

184,034

384,750

255

125

6,279

2,050

1,137

263,138

185,296

คอนเทนเนอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

30,237

39,362

5,228

916,184

2,991

2,706

12,647

54,416

2,198

(15,028)

(2,740)

(5,716)

(1,053)

-

40,505

27,512

43,213

490

4,586

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิม่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่
รายการโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(34)
390,995

-

-

-

(69)
40,926

(1,800)
30,298

(24,166)
2,847

943,694

-

2,473

14,208

-

(3,187)

-

-

(1,710)
423

(3,613)
954,289

43,213
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินเช่า
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
75,967
8,390
(486)
83,871
8,806

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

175,230
4,037
(2,505)
176,762
4,195
180,957

92,677

286,235
6,141
(10,112)
282,264
6,606
23,543
(17)
312,396

31 ธันวาคม 2561

84,071

100,163

31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี

82,181

92,619

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

37,005
2,361
(3,547)
35,819
2,409
-

คอนเทนเนอร์

26,160
2,604
(5,716)
23,048
2,087
-

33,372
941
(1,023)
33,290
1,197
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
-

รวม
633,969
24,474
(23,389)
635,054
25,300
23,543
(1,884)
682,013

(67)
38,161

(1,800)
23,335

102,486

4,686

4,464

9,923

2,847

308,640

78,599

2,765

6,963

8,726

423

272,276

34,487

2561

24,474

2562

25,300
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินเช่า

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

228,195

174,680

394,722

38,689

32,520

345

2,649

464

รายการโอนเข้า (ออก)

2,623

9,939

(2,472)

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

(2,505)

(930)

(10,149)

(3,783)

260,833

184,034

384,750

255

126

6,279

2,050

1,137

263,138

185,297

คอนเทนเนอร์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

27,619

39,362

4,658

907,925

1,661

2,707

12,646

52,992

2,198

(15,028)

(2,740)

(5,117)

(1,053)

-

(23,537)

35,370

24,163

43,214

485

3,186

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิม่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่
รายการโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(34)
390,995

-

-

(62)
35,793

2,276

934,640

-

2,473

12,804

-

-

(3,187)

-

27,349

-

(1,140)
422

(1,236)
946,208

43,214

48

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินเช่า
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

175,230
4,037
(2,505)
176,762
4,194
180,956

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
75,967
8,390
(486)
83,871
8,806

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

92,677

286,235
6,141
(10,112)
282,264
6,606
23,543
(16)
312,397

-

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

34,334
1,421
(3,526)
32,229
1,462
(62)
33,629

คอนเทนเนอร์

23,887
2,307
(5,117)
21,077
1,540
-

33,372
941
(1,023)
33,290
1,197
-

22,617

34,487

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
-

รวม
629,025
23,237
(22,769)
629,493
23,805
23,543
(78)
676,763

31 ธันวาคม 2561

84,071

100,163

102,486

3,141

3,086

9,924

2,276

305,147

31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี

82,182

92,620

78,598

2,164

4,732

8,727

422

269,445

2561

23,237

2562

23,805
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในปี 2562 เนื่องจากการที่เครื่ องจักรของบริ ษทั สาหรับการผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายเกิดข้อบ่งชี้การด้อย
ค่า บริ ษทั จึงแต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อทาการทดสอบการด้อยค่าของเครื่ องจักรดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
เครื่ องจักรโดยใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) เป็ นผลทาให้บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวนเงิน 23.5 ล้านบาท
ซึ่งแสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรายการรวมในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้
พันบาท

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
16,293
15,345
9,007
9,129
25,300
24,474

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
16,293
15,345
7,512
7,892
23,805
23,237

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชี เป็ นจานวน 0.5 ล้านบาท และ 0.8 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 0.5 ล้านบาท และ 0.8 ล้านบาท
ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนหนึ่งของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ที่คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแต่ยงั คงใช้งาน
อยู่มีราคาทุน 349.4 ล้านบาท และ 361.9 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 347.8 ล้านบาท และ 359.7 ล้านบาท
ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรที่ ศูนย์กาจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนจานองเพื่อเป็ นประกันวงเงินหนังสื อค้ าประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งโดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ดังกล่าว มีจานวนเงินประมาณ 17.5 ล้านบาท และ 20.5 ล้านบาท ตามลาดับ
16.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,959
64
-

4,613
180
-

3,023

4,793

รวม
7,572
244
7,816
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซื้อเพิ่ม
รายการโอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
17.

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
4,793
(4,793)
(64)
7,752
2,657
216
2,873
392
(64)
3,201
150
4,551

รวม
(64)
7,752

-

2,657
216
2,873
392
(64)
3,201
4,793

4,943
4,551

-

ต้ นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจาหน่ายรวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ

155,236
19,045
174,281
126,167
880
127,047
47,234
880

146,249
8,987
155,236
126,167
126,167
29,069
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้นทุนหลุมฝั งกลบของบริ ษทั ประกอบด้วยต้นทุนหลุมฝั งกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย ซึ่ ง
หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นงานในระหว่างปี 2562 ทั้งนี้ หลุมฝังกลบดังกล่าว ได้รวมประมาณการ
หนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นจริ งเมื่อหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็ จสิ้ นซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจานวน
53.0 ล้านบาท และ 34.0 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั มีการทบทวนประมาณการหนี้สินดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
18.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม
19.

11,883
2,595
14,478

12,167
2,922
15,089

11,883
2,595
14,478

12,567
2,922
15,489

8,155
8,169
2,290
19,402
38,016
52,494

8,073
9,961
3,622
20,997
42,653
57,742

8,155
7,979
1,127
17,392
34,653
49,131

8,074
9,180
1,416
19,864
38,534
54,023

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้
1
2
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

วงเงินกู้
(ล้านบาท)
74.0
60.5

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR-0.5
MLR-0.5

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
39,922
54,579
27,847
36,775
67,769
91,354
(25,090)
(23,563)
42,679

67,791
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งจานวนเงินรวม 134.5 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครื่ องจักร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี กาหนดชาระคืนเป็ นระยะเวลา 72 งวด
และ 96 งวด และค้ าประกันโดยที่ดินรอการพัฒนาตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 รวมทั้งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขทางการเงินบางประการที่กาหนดไว้ในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนในอัตราไม่เกิน 2 : 1 ทั้งนี้ บริ ษทั เบิก
เงินกูย้ มื เต็มวงเงินแล้ว
ในระหว่างปี 2562 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
91,354
(23,585)
67,769

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
หัก จ่ายชาระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
20.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

บริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

10,010

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561
7,403

9,658

7,208
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปัจจุบนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561
7,403
4,536
861
260
1,575

1,383
824
(2,145)
(151)
10,010

501
131
-

2,546
(178)
244
(377)
7,403

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
7,208
4,438
831
255
1,571

1,355
808
(2,219)
(151)
9,658

482
128
-

2,482
(173)
228
(377)
7,208

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในงบการเงิน
รวมประมาณ 10 ปี - 22 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 14 ปี
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.71, 1.50, 2.09
2.50, 2.80,3.46
4.00
4.07
5.78-34.38
0-67
(ขึ้นอยูก่ บั อายุพนักงาน)
(ขึ้นอยูก่ บั อายุพนักงาน)
100 (ตารางมรณะไทยปี 2560)
105 (ตารางมรณะไทยปี 2560)
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิ54
ง
ตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและ

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1.0%
ลดลง 1.0%
(1,007)
1,167
1,096
(967)
(1,297)
1,567

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1.0%
ลดลง 1.0%
(978)
1,133
1,064
(940)
(1,257)
1,516

ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กาหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรั บลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ น
การแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั บันทึ กผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ ตน้ ทุ นบริ การในอดี ตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
21.

ประมาณการหนีส้ ินการปิ ดหลุมฝังกลบ

ประมาณการหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
52,976

34,000

รายการเคลื่อนไหวของประมาณหนี้สินการปิ ดหลุมฝังกลบ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
34,000
18,976
52,976

34,000

34,000

55

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
22.

ทุนเรื อนหุ้น
พันบาท / พันหุ ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ลดทุน
ณ วันที่ 31ธันวาคม
- หุน้ สามัญ
หุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม / 31 ธันวาคม
- หุน้ สามัญ

จานวนหุน้

2562
ราคาตามมูลค่า
หุน้ (บาท)

จานวนเงิน

1,122,298
-

1
-

1,122,298
-

1,428,000
(305,702)

1
1

1,428,000
(305,702)

1,122,298

1

1,122,298

1,122,298

1

1,122,298

1,122,298

1

1,122,298

1,122,298

1

1,122,298

จานวนหุน้

2561
ราคาตามมูลค่า
หุน้ (บาท)

จานวนเงิน

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 305.7 ล้าน
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ มจานวน 1,428.0 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จานวน 1,122.3 ล้านบาท โดยตัดหุ ้นสามัญที่ยงั
ไม่ได้นาออกจาหน่ายซึ่งสารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (GENCO W1) และครั้งที่ 2 (GENCO - W2) จานวน 305.7 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าว
ข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
23.

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นและสารองตามกฎหมาย

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่ บริ ษ ัทเสนอขายหุ ้ นสู งกว่ามู ลค่ าหุ ้ นที่
จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”) บัญชี ทุนสารองนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ไม่ได้
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ น
ทุนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
24.

รายได้ อื่น
พันบาท

รายได้ค่าเช่า
รายได้จากการขายเศษซาก
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวม
25.

งบการเงินรวม
2562
2561
7,395
4,896
2,345
4,841
1,366
1,003
526
4,586
6,485
15,329
18,114

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,336
323
747
1,485
1,045
453
5,245
2,048
4,434
4,584
12,532

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึ่งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
พันบาท

ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องจักร
ค่าขนส่ง
ค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและค่าวิเคราะห์
ค่าเช่า
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
17,287
22,817
79,020
78,969
8,168
8,179
31,771
28,292
141
(197)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
10,247
12,769
73,915
76,620
8,168
8,179
26,318
23,563
141
(197)

(2,873)
23,543
71,443
35,850
14,658
5,038
48,846
332,892

(1,874)
5,900
23,543
71,443
35,850
14,658
5,032
39,461
312,802

5,721
1,150
1,030
75,387
42,094
15,231
8,705
54,699
342,077

1,141
1,150
75,386
41,767
15,231
8,607
46,029
310,245
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
26.

ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(29,727)

-

(28,783)

229

(1,555)

222

(269)

229

(31,282)

222

(29,052)

รายการกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ผลขาดทุนสะสมใช้ไป
ผลขาดทุนปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทางบการเงินรวม
ภาษีเงินได้สาหรับปี ปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

20

-

-

2561
จานวนเงิน
(35,042)
7,008

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(5,035)
-

(30,142)
(3,539)
(1,816)
5,692

(1,936)
(37)
229

(30)
108
(29,727)
(1,555)

229

20

จานวนเงิน
150,711

20

21

(31,282)

58

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ผลขาดทุนปัจจุบนั ของบริ ษทั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้สาหรับปี ปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จานวนเงิน
(36,083)

20

7,217
(6,228)

จานวนเงิน
122,988

20

(24,598)
(3,539)
(646)

(989)
-

-

23

(28,783)
(269)

24

(29,052)

222
-

222

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับ
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

522

(11)

507

ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
1 มกราคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

423
536
1,317

(39)
99

-

384
536
1,416

28
(103)

31 ธันวาคม
2562

-

412
536
1,313

59

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
1 มกราคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษียกไป

907

51

522

1,172

(1,172)

-

อื่นๆ

1,732

(494)

-

รวม

6,087

(1,555)

1,480

509

522

-

31 ธันวาคม
2562

12

2,001

-

1,238

(204)

5,054

230

-

-

1,034
12

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) รายได้ใน
1 มกราคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

5,296

31 ธันวาคม
2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
วัสดุคงเหลือ

423

(39)

-

384

99

-

536
1,416

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

536
1,317

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

888

46

อื่นๆ

1,319

(375)

รวม

4,483

(269)

507
507

28

-

412

(103)

-

536
1,313

-

1,441

501

944

(204)

4,721

222

(11)

1,931

-

740
(11)

4,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี ซึ่ งไม่ได้นาไปรวมในการคานวณสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวมจานวน 214.2 ล้านบาท และ 186.5 ล้านบาท
ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 174.3 ล้านบาท และ 118.5 ล้านบาทตามลาดับ เนื่ องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต
27.

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน ) สาหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ (ไม่รวมกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

60

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดการคานวณดังนี้
พันบาท/พันหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
28.

(34,813)
1,122,298
(0.031)

119,429
1,122,298
0.106

(35,861)
1,122,298
(0.032)

93,936
1,122,298
0.084

เงินปันผล

28.1) ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท เป็ นจานวนเงิน 11.2 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่
25 พฤษภาคม 2561
28.2) ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เป็ นจานวนเงิน 22.4 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่
24 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมายจานวน 4.7 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวแล้วในงบการเงินสาหรับปี 2561
29.

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

บริ ษทั ได้รับส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรม
ไม่อนั ตราย โดยบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการซึ่งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ก. ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ข. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ค. ได้รับ อนุ ญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ในช่วงได้รับการส่ งเสริ มไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภายหลังได้รับการ
ส่งเสริ ม มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุดสิ ทธิประโยชน์ตามข้อ (ข)
ในฐานะที่ เป็ นกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขและข้อจากัดที่ กาหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุน

61

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดรายได้ของบริ ษทั จาแนกตามธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มและไม่ได้รับการส่ งเสริ มสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้

รายได้จากการขายและให้บริ การ
30.

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
4,551
2,183
254,131
264,538
258,682
266,721

ข้ อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานจาแนกตามส่ วนงาน

ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จในการให้บริ การจัดการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 1 ราย เป็ นจานวนเงิ นรวม
45.8 ล้านบาท และ 71.4 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งมาจากส่วนงานให้บริ การจัดการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายได้และกาไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรจากการดาเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน :
กาไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
รายได้อื่น

ธุรกิจให้บริ การจัดการบาบัด
และกาจัดกากอุตสาหกรรม
2562
2561
258,682
266,721
258,682
266,721
(184,059)
(195,407)
74,623
71,314

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
24,023
36,032
24,023
36,032
(17,287)
(22,817)
6,736
13,215

รวม
2562
282,705
282,705
(201,346)
81,359

2561
302,753
302,753
(218,224)
84,529

15,329

167,789
22,303

62

บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจให้บริ การจัดการบาบัด
และกาจัดกากอุตสาหกรรม
2562
2561

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่ วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

189,552
69,130
258,682

194,178
72,543
266,721

24,023
24,023

36,032
36,032

รวม
2562
(7,364)
(119,144)
(5,038)

2561
(9,571)
(105,576)
(8,705)

(34,858)
(184)
(35,042)
229
(34,813)

150,769
(58)
150,711
(31,282)
119,429

213,575
69,130
282,705

230,210
72,543
302,753

สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจให้บริ การจัดการบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรม
2562
2561
สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นค้าคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนในการเตรี ยมหลุมฝังกลบ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวม

53,586
1,388
17,722
104,804
239,643
47,234

52,879
849
17,906
104,804
273,216
29,069

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
2,926
365,431
756
330,501
152,499
32,633
-

3,329
460,834
756
258,968
75,875
35,424
-

รวม
2562

2561

56,512
365,431
1,388
756
17,722
435,305
152,499
272,276
47,234
217,836
1,566,959

56,208
460,834
849
756
17,906
363,772
75,875
308,640
29,069
337,057
1,650,966
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจให้บริ การจัดการบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรม
2562
2561
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินต้นทุนหลุมฝังกลบ
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวม

31.

45,087
67,769
52,976

47,049
91,354
34,000

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2562
2561
7,407
-

10,693
-

รวม
2562
52,494
67,769
52,976
10,286
183,525

2561
57,742
91,354
34,000
26,385
209,481

สัญญา

กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาที่สาคัญดังต่อไปนี้
1)
สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ การดาเนิ นงานศูนย์บริ การบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดา) รวมทั้งศูนย์วิจยั และ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีกบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิ การดาเนิ นงาน
10 ปี ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญาดังกล่าว บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปี ที่ 1-5 เป็ นเงิ นประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 6-10
เป็ นเงินประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ตามอัตราของกากที่ให้บริ การ สัญญานี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ต่อมาเมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ การการดาเนิ นงานศู นย์บริ การบาบัดและกาจัดกาก
อุตสาหกรรม (แสมดา) รวมทั้งศูนย์วิจยั และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีกบั กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ น
เวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 บริ ษทั ผูกพันที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังนี้ 1) ค่าเช่าที่ดินกับ
กรมธนารักษ์ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กาหนด ทั้งนี้ อยูร่ ะหว่างการทาสัญญา 2) ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ เป็ นรายเดือนตามอัตรา
ของกากที่ให้บริ การ
นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ ช่าจะต้องลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 77 ล้านบาท เพื่อเป็ นการปรับปรุ งและพัฒนาศูนย์ที่เช่า ตามแผนปรับปรุ ง
และพัฒนาที่ผใู ้ ห้เช่ากาหนดหรื อที่ผเู ้ ช่าเสนอ ซึ่ งต้องได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ห้เช่าก่อนโดยทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มนั้น จะต้อง
โอนให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ ช่าจะต้องทาการซ่อมแซมและปรับปรุ งทรัพย์สินให้อยูใ่ นสภาพที่
ใช้งานได้ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการดาเนินงาน
2) สัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งของบริ ษทั ) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลาเช่า
30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิ งหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
ล้านบาท
ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม

2562
5.7
23.3
16.9
45.9

2561
5.7
23.1
22.7
51.5

3) สัญญาเช่าที่ ดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 16 ปี บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ปี ที่ 1-4 เป็ นเงินประมาณ 0.2
ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 5-8 เป็ นเงิ นประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 9-12 เป็ นเงิ นประมาณ 0.3 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 13-16 เป็ นเงิ น
ประมาณ 0.3 ล้านบาทต่อปี สัญญานี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2571 โดยบริ ษ ัท ต้อ งจ่ า ยค่ า
เช่าในอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
ค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต มีดงั นี้
ล้านบาท
ไม่เกินหนึ่งปี
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม
32.

2562
0.3
1.3
1.3
2.9

2561
0.3
1.2
1.6
3.1

คดีความ

สื บเนื่ องจากบริ ษทั ย่อย 2 แห่ งได้ดาเนิ นการเข้าร่ วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรู ปแบบ Feed-in Tariff ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่ งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ งไม่ได้รับการคัดเลือกตามการ
ประกาศผลของกกพ. บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึ งได้ยื่นหนังสื อขออุทธรณ์และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ
บริ ษทั ย่อย ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ ยื่นหนังสื อร้องเรี ยนต่อประธานผูต้ รวจการแผ่นดิ น
เรื่ องขอความเป็ นธรรม ซึ่ งสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิ นได้รับคาร้องเรี ยน และพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง จนกระทัง่ มี
คาวินิจฉัยลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ดาเนิ นการทบทวนการพิจารณาคาร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสี ยหายให้แก่บริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มีคาวินิจฉัยให้ กกพ.นาโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อยจานวน 1 แห่ง เข้าสู่การ
พิจารณาร่ วมโครงการรับซื้ อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมอีกครั้ง เนื่ องจากการที่ บริ ษทั ไม่ได้รับการคัดเลือกเกิ ดจากความ
แตกต่างในการแปลข้อความตามเอกสารระหว่างบริ ษทั และกกพ.เท่านั้น ส่ วนโครงการโรงไฟฟ้ าของบริ ษทั ย่อยอีก 1 แห่ ง
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้มีคาวินิจฉัยให้ยตุ ิเรื่ องร้องเรี ยน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผูต้ รวจการแผ่นดินแจ้งผลว่า กกพ. ไม่
สามารถนาโครงการโรงไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาร่ วมโครงการได้ ดังนั้น ผูต้ รวจการแผ่นดินจึงได้ทา
หนังสื อร้องเรี ยนส่งให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
33.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไร หรื อเพื่อการค้า
1)

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
2562
2561
172,085
291,686
67,769
91,354
278
514

พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงกาหนดชาระภายใน
มากกว่า 1 ปี
1 ปี หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
2562
2561
2562
2561
756
756
-

มากกว่า 5 ปี
2562
-

2561
-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2562
2561
2562
2561
0.38
0.38
1.0
1.0
5.50
5.75
7.62
7.62
-
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
2562
2561
81,847
235,095
67,769
91,354
278
514

พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงกาหนดชาระภายใน
มากกว่า 1 ปี
1 ปี หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
2562
2561
2562
2561
756
756
-

มากกว่า 5 ปี
2562
-

2561
-

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
คงที่
2562
2561
2562
2561
0.38
0.38
1.0
1.0
5.50
5.75
7.62
7.62
-
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2)

ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ

ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อเกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี
นโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ และจากัดการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อ มูลค่าสู งสุ ดของความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดงั กล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
3)

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการติดตามดูความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพื่อให้
เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด
4) มูลค่ายุติธรรม
เครื่ องมื อทางการเงิ นรวม เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงิ นลงทุ นระยะยาว – หลักทรัพย์
เผื่อขาย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นประมาณตามราคา
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากรายการดังกล่าวจะได้รับ/จ่ายชาระเป็ นเงินสดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว – หลักทรัพย์เผื่อขาย ถือตามราคาที่ซ้ือขายกันในตลาด
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ นใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น เนื่ องจากอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั ในตลาด ส่วนเงินกูย้ มื ระยะยาวไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมได้โดยที่ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายที่เกินความจาเป็ น
34.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คือ การจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้
ซึ่งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13:1 และ 0.15:1 ตามลาดับ และบริ ษทั มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13:1 และ 0.14:1 ตามลาดับ
35.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มี
1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั เพื่อค้ าประกันสัญญาเช่าและสัญญาการ
ให้บริ การบาบัดกากเป็ นจานวน 36.8 ล้านบาท
2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั เพื่อค้ าประกันการจัดทาสาธารณูปโภค
โดยมีเงินฝากประจาของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็ นจานวน 0.8 ล้านบาท
3)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน เป็ นจานวน 1.0 ล้านบาท และ 14.3 ล้านบาท ตามลาดับ
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