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บริษัท บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)  
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และแสดงฐานะการเงินของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

การรับ รู้รายได้จากการบ ริการและรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกับธุรกิจให้บริการจดัการ
บ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ 
และธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์    เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายได้
จากธุรกิจทั้งสองประเภทเป็นจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัอย่าง
มากต่องบการเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความ
ถูกตอ้งในเร่ืองมูลค่าและเวลาของการรับรู้รายไดด้งักล่าวตาม
นโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายไดต้ามท่ีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5   

  
 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การประเมินนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบั

การรับรู้รายได้จากการบริการและรายได้จากการขาย
อสั งห าริมท รัพ ย์ ป ระ เมิน ความ เหมาะสมและ
ประสิท ธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และการประเมินความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัเก่ียวกับวงจรรายได้จากการบริการและรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละเวลาท่ีเหมาะสมของ
การบนัทึกรายได ้

•  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดขึ้น
ในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพ่ือตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงและความถูกต้องของ
รายการว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุและสอดคลอ้งกบั
นโยบายการรับรู้รายได้จากการบริการและการขาย
อสังหาริมทรัพย ์

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษัท
ออกภายหลงัวนัส้ินปีส าหรับธุรกิจการให้บริการ 

•  ตรวจตดัยอดรายไดจ้ากการบริการช่วงใกลส้ิ้นปีและ
หลงัส้ินปี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดจ้ากการบริการและรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ยกตามประเภทบริการ
และรายโครงการ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบรายได้จากการบริการและ
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์บันทึกผ่านสมุด
รายวนัทัว่ไป 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินรอการพฒันา 
 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของต้นทุนการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา ตามท่ีเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  10 และ  15 ต้องอาศัย     
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ประมาณการค่าเผื่ อการลดมูลค่าของต้นทุน การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันาส าหรับโครงการท่ีมีขอ้
บ่งช้ีการด้อยค่า ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียด
เก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอาจท า
ให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา ทั้งน้ี ตน้ทุน
การพัฒนาอสังหาริมท รัพย์และท่ี ดินรอการพัฒนาเป็น
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งมากในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
 
 
 
 

  

 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการประเมินและทดสอบ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เก่ียวกับการ
ประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา โดยการสอบถาม
ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อท าความเขา้ใจและเลือก
ตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่ม
บริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ
และขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลด
มูลค่าของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอ
การพฒันาดงัน้ี   

• ท าความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ท่ีดินรอการพฒันา รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอ
ของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้
ค่ า เผื่ อ ก ารลดลงของมู ลค่ าต้น ทุ น ก ารพัฒ น า
อสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและ
การเคล่ือนไหวของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย เพื่อระบุถึงโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย
ท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทั้ง
พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของต้นทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินรอการพฒันา (ต่อ) 
 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส าหรับรายการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวนัท่ีในงบการเงินกับ
ราคาทุนของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ
ท่ีดินรอการพฒันาแต่ละโครงการ 

• ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติ
เก่ียวกับการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอการ
พฒันา ซ่ึงจัดท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัหรือ
รายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอื่นนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนั้นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
  
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
  
ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษทัหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 

(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 162,861,887         172,220,737         70,644,027              81,976,185           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  6, 8 42,342,152           56,511,706           41,025,611              56,479,967           

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 9 1,237,000             - 1,237,000                -

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 306,718,446         365,430,935         133,238,926            154,712,915         

สินคา้คงเหลือ 11 10,488,543           1,387,877             1,199,801                1,387,877             

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 185,657                303,210                - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 523,833,685         595,854,465         247,345,365            294,556,944         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 755,733                755,733                755,733                   755,733                

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 18 - 2,529,102 - 2,529,102             

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 - - 664,107,321            672,207,291         

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 14 12,872,185           17,722,036           12,899,970              17,999,970           

ท่ีดินรอการพฒันา 15 435,305,247         435,305,247         200,285,424            200,285,424         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 16 176,529,969         152,498,739         55,432,390              41,256,501           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 240,799,499         272,275,709         232,409,745            269,445,101         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22 38,399,569           - 38,399,569              -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4,171,877             4,551,150             4,171,877                4,551,150             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 6,553,056             5,295,675             5,980,186                4,931,602             

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 18 3,214,960             - 3,214,960                -

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

ตน้ทนุในการเตรียมหลุมฝังกลบ 19 46,238,041           47,234,155           46,238,041              47,234,155           

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 31,522,341           25,623,161           29,591,623              22,955,358           

อ่ืนๆ 6 7,332,215             7,313,354             6,405,369                6,689,717             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,003,694,692      971,104,061         1,299,892,208         1,290,841,104      

รวมสินทรัพย์ 1,527,528,377      1,566,958,526      1,547,237,573         1,585,398,048      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 38,264,073 52,493,552 34,717,428              49,131,219           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 26,764,350 25,090,060 26,764,350              25,090,060           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 13,771,079           255,545                13,771,079              255,545                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 78,799,502           77,839,157           75,252,857              74,476,824           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 15,637,969 42,678,806 15,637,970 42,678,807 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 46,704,288 22,159 46,704,288 22,159 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 7,529,842 10,009,596 7,210,499 9,658,224             
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 19, 24 53,111,094 52,975,556 53,111,094 52,975,556 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,237,000 - 1,237,000 -
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 124,220,193         105,686,117         123,900,851            105,334,746         

รวมหนีสิ้น 203,019,695         183,525,274         199,153,708            179,811,570         

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
ทนุจดทะเบียน - 1,122,297,625  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,122,297,625 1,122,297,625 1,122,297,625 1,122,297,625 
ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้ - 1,122,297,625 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,122,297,625      1,122,297,625      1,122,297,625         1,122,297,625      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 25 208,730,146         208,730,146         208,730,146            208,730,146         
ก าไรสะสม
 -  จดัสรรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 13,405,411           13,405,411           13,405,411              13,405,411           
 -  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (15,300,005)          44,310,422           8,275,518                66,463,988           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,624,835)            (5,310,692)            (4,624,835)               (5,310,692)            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,324,508,342      1,383,432,912      1,348,083,865         1,405,586,478      

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 340                       340                       - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,324,508,682      1,383,433,252      1,348,083,865         1,405,586,478      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,527,528,377      1,566,958,526      1,547,237,573         1,585,398,048      

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและก าจดักากอุตสาหกรรม 31 206,453,149 258,681,922 206,453,150 258,681,922 
รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 36,667,660 24,023,000 6,932,350               13,453,000             

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจอ่ืน 13,679,673 - 12,370,000 -
รายไดอ่ื้น 26 31,051,148 15,329,385 14,582,865 4,584,362 
รวมรายได้ 287,851,630           298,034,307           240,338,365           276,719,284           

ค่าใช้จ่าย 27
ตน้ทนุขายและบริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและก าจดักากอุตสาหกรรม 156,219,695 184,058,817 156,219,695 184,058,817 
ตน้ทนุขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 31,560,643             17,286,718             5,262,438 10,247,062 

ตน้ทนุขายและบริการ - ธุรกิจอ่ืน 20,925,734             - 11,042,967 -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,100,412               7,364,579               4,727,085 6,515,794 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,493,174             98,475,304             70,390,922             79,379,949             
ขาดทนุจากการลดมูลค่าของตน้ทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (กลบัรายการ) 10 - (2,873,764)             - (1,874,166)             
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 13, 14 - - 13,199,970             5,900,000               
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร 17 19,945,643             23,542,887             18,125,643             23,542,887             
รวมค่าใช้จ่าย 323,245,301           327,854,541           278,968,720           307,770,343           

ขาดทุนจากกจิกรรมด าเนินงาน (35,393,671)           (29,820,234)           (38,630,355)           (31,051,059)           
ตน้ทนุทางการเงิน (5,792,549)             (5,037,753)             (5,787,279)             (5,032,061)             
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 14 (4,849,851)             (184,214)                - -
ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (46,036,071)           (35,042,201)           (44,417,634)           (36,083,120)           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28 (1,711,884) 229,475 (1,918,219)             221,649                  
ขาดทุนส าหรับปี (47,747,955)           (34,812,726)           (46,335,853)           (35,861,471)           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
 - ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 18 - (743,758)                - (743,758)                

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (743,758)                - (743,758)                
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 - ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทนุ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 18 685,857                  - 685,857                  -

 - ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 23 (323,951)                (61,684)                  (311,632)                55,468                   

 - ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 28 64,790                   12,337                   62,326                   (11,094)                  

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 426,696                  (49,347)                  436,551                  44,374                   
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 426,696                  (793,105)                436,551                  (699,384)                

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (47,321,259)           (35,605,831)           (45,899,302)           (36,560,855)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (47,747,955)           (34,812,726)           (46,335,853)           (35,861,471)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

(47,747,955)           (34,812,726)           (46,335,853)           (35,861,471)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (47,321,259)           (35,605,831)           (45,899,302)           (36,560,855)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

(47,321,259)           (35,605,831) (45,899,302)           (36,560,855)

ขาดทุนต่อหุ้น 29 (0.043) (0.031) (0.041) (0.032)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

จดัสรรเพ่ือ ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน รวม ส่วนของ

ทุนท่ีออกและ เป็นส ารอง ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินปันผลจ่าย 30 - - - (22,445,254)          - (22,445,254) - (22,445,254)          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (22,445,254)          - (22,445,254)            - (22,445,254)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี - - - (34,812,726)          - (34,812,726) - (34,812,726)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - (49,347)                 (743,758)                                              (793,105) - (793,105)

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี - - - (34,862,073)          (743,758)                                              (35,605,831)            - (35,605,831)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 44,310,422 (5,310,692) 1,383,432,912 340                       1,383,433,252 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 44,310,422 (5,310,692) 1,383,432,912 340                       1,383,433,252 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - (11,603,311) - (11,603,311) - (11,603,311)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,122,297,625 208,730,146         13,405,411           32,707,111           (5,310,692)                                           1,371,829,601         340                       1,371,829,941 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี - - - (47,747,955)          - (47,747,955)            - (47,747,955)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - (259,161)               685,857                                                426,696                  - 426,696                

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (48,007,116)          685,857                                                (47,321,259)            - (47,321,259)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 (15,300,005) (4,624,835) 1,324,508,342 340 1,324,508,682 

บาท

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
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บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน

ทุนท่ีออกและ จดัสรรเพ่ือเป็น ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่น รวม

หมายเหตุ ช าระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 124,726,339 (4,566,934) 1,464,592,587                 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินปันผลจ่าย 31 - - - (22,445,254)                     - (22,445,254)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (22,445,254) - (22,445,254)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี - - - (35,861,471)                     - (35,861,471)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - 44,374 (743,758) (699,384)

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (35,817,097) (743,758) (36,560,855)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 66,463,988 (5,310,692) 1,405,586,478 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 66,463,988 (5,310,692) 1,405,586,478                 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - (11,603,311) - (11,603,311)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 54,860,677 (5,310,692) 1,393,983,167 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี - - - (46,335,853)                     - (46,335,853)                     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - (249,306)                          685,857                                                436,551                           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (46,585,159)                     685,857                                                (45,899,302)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 8,275,518 (4,624,835) 1,348,083,865 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (46,036,071)            (35,042,201)            (44,417,634)            (36,083,120)            

ปรับปรุงด้วย

คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 40,752,070             31,771,298             32,462,709             26,317,910             

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (51,493)                   140,974                  (259,493) 140,974 

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ 7,997,886               - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,849,851               184,214                  - -

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 746,344                  1,262,773               746,344                  1,157,818               

ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (4,686,634)              - (246,877)                 -

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของตน้ทุนในการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(กลบัรายการ) - (2,873,764)              - (1,874,166)              

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 13,199,970             5,900,000               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอาคารและเคร่ืองจกัร 19,945,643             23,542,887             18,125,643             23,542,887             

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,933,839               - 1,058,662               -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,181,298               2,435,657               8,007,865 2,402,220 

รายไดเ้งินปันผล - (53,702)                   - (53,702)                   

ดอกเบ้ียรับ (425,203)                 (1,003,011)              (170,383) (452,941)

ตน้ทุนทางการเงิน 5,792,549               5,037,753               5,787,279               5,032,061               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 39,000,079             25,402,878             34,294,085             26,029,941             

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10,925,327 5,581,562 11,998,778 5,741,708 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 17,762,663             16,952,837             4,470,438               10,247,063             

สินคา้คงเหลือ (17,098,552)            (538,778)                 188,076                  (538,778)                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 117,552                  687,471                  - (144,260)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (829,861)                 (713,635)                 (526,651)                 (180,000)                 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,649,051)              (5,269,865)              (6,833,363)              (4,913,002)              

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (11,132,095)            (151,012)                 (10,909,045)            (151,012)                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,237,000               - 1,237,000               -

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 33,333,062             41,951,458             33,919,318             36,091,660             

จ่ายดอกเบ้ีย (2,833,452)              (4,614,926)              (2,833,452)              (4,614,926)              

จ่ายภาษีเงินได้ (5,780,950)              (26,300,784)            (5,220,555)              (26,000,567)            

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 24,718,660             11,035,748             25,865,311             5,476,167               

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14,578,000             - 1,050,000               -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 377,878                  467,290                  377,878                  -

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (100,000,000)          

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินรอการพฒันา - (71,532,789)            - -

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (15,698,718) (14,208,805) (5,032,902)              (12,803,723)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (100,000)                 - (100,000)                 -

รับดอกเบ้ีย 431,856                  1,017,673               174,081                  452,941                  

รับเงินปันผล - 53,702                    - 53,702                    

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (410,984)                 (84,202,929)            (3,530,943)              (112,297,080)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,366,548)            (23,585,074)            (25,366,548)            (23,585,074)            

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า (8,299,978)              (267,600)                 (8,299,978)              (267,600)                 

เงินปันผลจ่าย - (22,445,254)            - (22,445,254)            

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงิน (33,666,526)            (46,297,928)            (33,666,526)            (46,297,928)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (9,358,850)              (119,465,109)          (11,332,158)            (153,118,841)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 172,220,737           291,685,846           81,976,185             235,095,026           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 162,861,887           172,220,737           70,644,027             81,976,185             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 40,949,825             81,323,600             17,003,550             40,799,709             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 13



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

 ส านกังานใหญ ่ : 447 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
ข)  ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก   

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

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21150 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ และจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้
จดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
รวมทั้งกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมี
การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็นหลกัพนับาทหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

       สัดส่วนการถือหุ้น 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  2563  2562  2563  2562 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 
 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย ์

 530,000  530,000  100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน
ก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนและการ
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์

ทางการแพทย ์

 14,000  14,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ 
ไดแ้ก่  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 
 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัให้มีการปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 
 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2564 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติั 
 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบัติ 
แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,529 (2,529) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 44,469 44,469 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,296 - 2,904 8,200 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 52,494 - (7,235) 45,259 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 256 - 11,820 12,076 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 22 - 54,391 54,413 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 44,310 - (11,603) 32,707 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,529 (2,529) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,529 - 2,529 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 44,469 44,469 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,932 - 2,904 7,836 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 36,210 - (7,235) 28,975 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 256 - 11,820 12,076 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 22 - 54,391 54,413 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 66,464 - (11,603) 54,861 
 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 172,221 - - 172,221 172,221 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 56,512 - - 56,512 56,512 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 303 - - 303 303 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 756 - - 756 756 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,529 - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,939 - - 3,939 3,939 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 236,260 - 2,529 233,731 236,260 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,976 - - 81,976 81,976 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 56,480 - - 56,480 56,480 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 756 - - 756 756 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,529 - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,316 - - 3,316 3,316 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 145,057 - 2,529 142,528 145,057 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

4.2 สัญญาเช่า 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  48,677 
บวก สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยซ่ึ์งประกอบดว้ยสัญญาเช่า  31,786 
หกั รายการปรับปรุงตดัเส้นตรงตลอดอาย ุ  (2,104) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (12,148) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

 
66,211 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  278 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  66,489 
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  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน  12,076 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  54,413 
รวม  66,489 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30,448 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,021 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 44,469 

 

5. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 
 

การจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

การรวมธุรกิจ  
 

บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได้
และสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชวิ้ธีการซ้ือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น และวดัมูลค่าเร่ิมแรก
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ 
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ในกรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ บริษทัจะรับรู้ส่วน
ต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้ นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี
การควบคุมส้ินสุดลง  
 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว่้าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุมบริษทัตัดรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน
บริษทัย่อยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม หากยงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ้นอยูก่บัระดบั
ของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้งจ านวนในการจัดท า 
งบการเงินรวม  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไร
และขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

บริษทัรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา ก่อนท่ีจะรับช าระ
หรือถึงก าหนดช าระตามสัญญา 
 

บริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือไดรั้บช าระจากลูกคา้หรือถึงก าหนดช าระตามสัญญาก่อนท่ีบริษทัจะปฏิบติัตามภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติั 
 

ในแต่ละสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ บริษทัจะแสดงเป็นยอดสุทธิหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหลงัจากหักกลบกบัสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
นั้นๆ 
 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตดั
บญัชีเป็นตน้ทุนขาย ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค 
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการกูยื้มเพ่ือการไดม้าซ่ึงการพฒันาโครงการก่อน
โครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 
 

รายละเอียดการค านวณราคาทุน 
 

ท่ีดิน -  ราคาทุนของท่ีดินและการพฒันาท่ีดินบันทึกโดยวิธีถวัเฉล่ีย โดยแยกตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ี
ส าหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
ปันส่วนตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีส าหรับขาย ตน้ทุนงานก่อสร้างห้องชุด และตน้ทุนการกูยื้มท่ีถือเป็น
ตน้ทุนของโครงการปันส่วนตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการขายโดยประมาณ 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมีการขาย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการดอ้ยค่าไวใ้นก าไรหรือขาดทุน (ถา้มี) 

 

ในการค านวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัได้แบ่งสรรต้นทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึง
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีส าหรับขาย 

 

ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการในการประกอบ
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นเฉพาะจากการกูย้ืมเพื่อใชใ้นการไดม้าซ่ึงท่ีดินและพฒันาโครงการต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบนัทึกเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยดุชะงกัลง ดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกก็ต่อเม่ือมี
กิจกรรมการพฒันาโครงการอีกคร้ังหน่ึง 
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สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 

ตน้ทุนสินค้าประกอบด้วย ราคาทุนท่ีซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพ หรือต้นทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน 
รวมทั้งการปันส่วนของโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการ
ขาย 
 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับวสัดุท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม และแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
(ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดินรอการพฒันา 
 

ท่ีดินรอการพฒันา  แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ได้แก่ ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทั้งท่ีดินและอาคาร ท่ีถือครองไว ้เพื่อหา
ประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือ
จดัหาสินคา้หรือให้บริการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 
และ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหว่างก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน  แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม  
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ส่วนเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ 
 

ส่วนเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใตสั้ญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม    
แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยแสดงรวมอยู่ในรายการอาคาร และอุปกรณ์  
บริษทัตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัร ท่ีไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างขึ้นเพ่ิมเติมบน
พ้ืนท่ีของศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนยวิ์จยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดั
ราชบุรีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและใช้สิทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการก าจดักาก
อุตสาหกรรม (แสมด า) สินทรัพยด์งักล่าวตดัค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานท่ีมี
อยูก่บักรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนใน
การเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี    
 

 จ านวนปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดินและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 

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

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนเม่ือบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

  

 ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ      
 

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตดับญัชีเป็นค่าใชจ้่ายตามสัดส่วนของปริมาณกากท่ีฝังกลบกบัปริมาณท่ีจะฝังกลบไดท้ั้งหมด
ในแต่ละหลุม  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุน หักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการ 
ดอ้ยค่า (ถา้มี)   
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                        3, 5 และ 10 ปี 
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ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดบญัชีท่ีค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นยกเวน้ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าการ
ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยจ์ะรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นและจะหยุดบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
เม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้หรือขายตามประสงค์และการรวม
ตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะหยดุพกั ในระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยห์ยดุชะงกัลงเป็นเวลาต่อเน่ือง 
 

สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึง
เพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินอายสัุญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่า
ท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก
นั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ
สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับันทึก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
 

(ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของสัญญาเช่า 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า ดงัน้ี 
 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 7 และ 11 ปี 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 7 และ 9 ปี 

 

(ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่าย
ช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
มีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอา้งอิงจาก
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่าย
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 

(ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 
 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้
รายไดท้างการเงินตลอดอายสัุญญาเช่าในรูปแบบที่สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
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กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิง
และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสัุญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่ า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงิน
สดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และ
เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวด
ก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่ม
บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย
ไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว
เป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
ค านึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

30 
 

ประมาณการหนี้สินต้นทุนหลุมฝังกลบ 
 

ประมาณการหน้ีสินต้นทุนหลุมฝังกลบจะบันทึกเม่ือบริษัทมีการเปิดใช้พ้ืนท่ีหลุมฝังกลบ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพ่ือช าระหน้ีเม่ือมีการปิดหลุม ซ่ึงพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในการปิดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ้่ายในการปิดหลุมทุกปี 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนกังานอื่นๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 

กลุ่มบริษทั ค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาว่าการ
บริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระ
ผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายงุานเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตก
เป็นสิทธิขาดของพนกังาน  
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึ้น 
 

รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดจ้ะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วนรายไดท่ี้ไดรั้บ
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ให้กบัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอ านาจการควบคุมในสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถ
ส่ังการการใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูเ่กือบทั้งหมดจากสินคา้และกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินส าหรับสินคา้นั้น 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีให้บริการซ่ึงเกิดขึ้น
จากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ โดยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบั
ผูซ้ื้อแลว้ โดยเป็นจ านวนเงินท่ีสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์
 

รายไดจ้ากการให้บริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากการให้บริการของบริษทั 
 

รายได้จากการก่อสร้าง 
 

รายไดต้ามสัญญา รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัสามารถประมาณผลงานตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ โดยค านวณ
จากความส าเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วนัท่ีรายงาน  ขั้นความส าเร็จของงานตามสัญญาค านวณจากอตัราส่วนของ
ตน้ทุนงานตามสัญญาท่ีท าเสร็จแต่ละสัญญาจนถึงวนัท่ีรายงานเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนงานตามสัญญาทั้งส้ิน ใน
กรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการจะสูงกว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดอ้ื่นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญา  
 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญา คือ ค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้บนัทึกเป็นสินทรัพย ์และจะ
บนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหักด้วย
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาอยา่งเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดข้องสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีระยะเวลาของการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส าหรับตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญามี
ระยะเวลาหน่ึงงวดหรือส้ันกว่า บริษทัจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 
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ต้นทุนทางการเงิน 
 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตาม
เกณฑค์งคา้งและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  
 

ตน้ทุนการกูยื้มท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชวิ้ธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจา่ยให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น โดยใช้อัตราภาษี ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือ 
ท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ            
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับ
ลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้ นเก่ียวข้องกับรายการ 
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะใน
กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ี
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวดว้ยราคาของรายการ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการ
สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงิน
ตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไร
และขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน    
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี 
การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุน
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  
 

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นไม่มีขอ้ก าหนดให้ประเมิน
การดอ้ยค่า  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสิน
ทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพ่ือเป็นการขจดัหรือลดความไม่
สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (บางคร้ังเรียกว่าการไม่จบัคู่ทางบญัชี) 
 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้
การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น 
หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนั
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต 
แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  
 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ 
หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายหุน้ี 
 

เงินลงทุน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อค้า จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงใน  
มูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อค้าจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  
ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ในก าไรหรือขาดทุน   
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลก าไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั จ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูเ่พียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ี
ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือห น้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตกลุ่มบริษทัประมาณขึ้น  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี  
 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 

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

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า 
 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 
 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกัน
หรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุได้
ว่าแยกจากสินคา้หรือบริการอื่นในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 
 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของ
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 
 

ในการบนัทึกรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสัญญาเป็นสินทรัพย ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ ในการประเมินว่ารายจ่าย
ดงักล่าวเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้หรือไม่ รวมถึงการก าหนดวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว 
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สัญญาเช่า 
 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่ม
บริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของ
กลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่
ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
หากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึง
ก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิง
ประชากรศาสตร์ เป็นตน้ 
 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลด
ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการ
จดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาส้ินสุดในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 -3 ของปี 2563  กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี คือ  
- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ืองการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์จากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี
ส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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6. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

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

ประกอบกิจการโรงงานก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

     
บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 

 
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

และการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์  
บริษทัยอ่ย 

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

ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment 
น ้าเสียชุบโลหะ 

 บริษทัร่วม 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 
 

ให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการ 
ของบริษทัดงักล่าว 

บริษทั ไอพลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

 

ซ้ือและขายท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบักรรมการ 
คุณอศัวิน วิภูศิริ  -  กรรมการ 
คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ  -  กรรมการ 
คุณพสุ โลหารชุน 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2562) 

คุณบุรินทร์  อมรพิชิต  -  กรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 

 
-  บุคคลในครอบครัว       

เดียวกนักบักรรมการ 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณประกอบ วิวิธจินดา  -  กรรมการ 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2562) 
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การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดอ้ื่น  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน  ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื่น  ราคาตามสัญญา 

ซ้ือและขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  797  747 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 56,020  71,418  56,020  71,418 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -  5,245  -  5,245 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม -  2,849  -  2,849 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 3,497  5,056  3,497  5,056 
บริษทั ไอ พลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั  608  -  -  - 

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 840  -  840  - 
คุณพสุ โลหารชุน -  630  -  630 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ 480  480  -  - 
คุณประกอบ วิวิธจินดา 600  -  600  - 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ -  450  -  450 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 1,120  800  1,120  800 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,801  1,733  1,801  1,733 
    บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  1,633  - 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
   บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 3,600  -  3,600  - 
ขายสินทรัพย์ถาวร        
   บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  3,397  -  3,397 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,190  7,835  7,190  7,835 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 125  333  125  333 
รวม 7,315  8,168  7,315  8,168 

 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีอ่ื้น        

      บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  7  - 
      บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  220  161 
      บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั -  -  3  - 
      บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั 567  -  567  - 
      บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 22  -  22  - 
    รวม 589  -  819  161 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินมัดจ าการเช่า/เงินประกัน        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15  15  15  15 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
  บริษทั ไอ พลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 160  -  -  - 

     รวม 2,175  2,015  2,015  2,015 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  1,323  - 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 49  2,322  49  2,322 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 548  545  548  545 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 6,682  11,611  6,682  11,611 
  คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 630  -  630  - 
  คุณประกอบ วิวิธจินดา 450  -  450  - 
  รวม 8,359  14,478  9,682  14,478 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 18,670  -  18,670  - 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11,944  -  11,944  - 
  รวม 30,614  -  30,614  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 32,262  -  32,262  - 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13,401  -  13,401  - 
  รวม  45,663  -  45,663  - 
 

บริษทัมีสัญญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าขึ้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ก) บริษทัตกลงท าสัญญาจา้งขนยา้ยกากของเสียกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) โดยผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง
ขนส่งกากของเสียเพื่อน าไปท าการบ าบดั ณ สถานท่ีท าการของบริษทั ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งจดัหารถท่ีใช้งานพร้อมพนักงานขบัรถ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ีบริษทัจ่ายค่าจา้งตามปริมาณกากของเสียท่ีจดัเก็บไดจ้ริงตามหลกัฐานใบก ากบัการขนส่ง สัญญาดงักล่าว
มีก าหนดเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ข) บริษทัตกลงต่อสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้ง
ศูนยวิ์จัยและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จงัหวดัราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2569 บริษัทผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกับกรมธนารักษ์ตามอตัราท่ี
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กรมธนารักษก์ าหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหว่างการท าสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัราของกากท่ีให้บริการ โดยมี
การก าหนดอตัราค่าสิทธิขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 0.2 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่น้อยกว่า 77 ลา้นบาท เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง
โอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งท าการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพท่ี
ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
ค) บริษทัตกลงท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา   

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 166  136  141  129 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 162,696  172,085  70,503  81,847 
รวม 162,862  172,221  70,644  81,976 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.55 ต่อปีและ 0.38 - 0.75 
ต่อปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 - 0.13 และ 0.38 ต่อปีตามล าดบั)    
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563   2562  2563   2562 
ลูกหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 589  -  819  161 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 25,180  31,542  25,180  31,542 
รายไดค้า้งรับ 8,622  15,757  8,622  15,757 
รวม 33,802  47,299  33,802  47,299 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562:ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(1,783)  (2,059)  

 
(1,783)  (2,059) 

สุทธิ 32,019  45,240  32,019  45,240 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563   2562  2563   2562 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 1,480  2,094  1,474  2,094 
อื่นๆ 8,992  9,722  7,244  9,529 
รวม 10,472  11,816  8,718  11,623 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562:ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (738)  (544)  (530)  (544) 
สุทธิ 9,734  11,272  8,188  11,079 
รวม 42,342  56,512  41,026  56,480 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 16,861  20,175  16,861  20,175 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 3 เดือน 7,159  10,195  7,159  10,195 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 10  161  10  161 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 296  62  296  62 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 854  949  854  949 
รวม 25,180  31,542  25,180  31,542 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายไดค้า้งรับแยกตามอายขุองรายไดค้า้งรับท่ีถึงก าหนดเรียกเก็บไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 7,782  14,870  7,782  14,870 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  -  - 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  -  -  - 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 840  887  840  887 
รวม 8,622  15,757  8,622  15,757 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,603  2,462  2,603  2,462 
บวก ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (กลบัรายการ) (68)  141  (276)   141 
หกั การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (ไม่มีผลต่อก าไรหรือ 
ขาดทนุส าหรับงวด) (14)  -  (14)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,521  2,603  2,313  2,603 
 

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
 

9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา    
  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 1,237  - 

 

9.2     การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาในระหว่างปีมีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 12,370  - 
โอนไปลูกหน้ีการคา้ (11,133)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,237  - 

 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั (“ผูรั้บจา้ง”) ตกลงท าสัญญาบริการจดัซ้ือและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (“ผูว่้าจา้ง”) โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจ านวนเงิน 12.4 ลา้นบาท ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานประมาณ 4 เดือน นอกจากน้ีบริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและสัญญา
จา้งติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าดงักล่าวกบัผูรั้บเหมาช่วงรายหน่ึง ทั้งน้ีบริษทัไดส่้งมอบงานให้กบัผูว่้าจา้งแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 
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10. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 254,193  298,039  101,909  123,083 
อาคารชุดเพื่อขาย 63,565  80,760  35,564  38,192 
รวม 317,758  378,799  137,473  161,275 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทนุการพฒันา        
       อสังหาริมทรัพย ์ (11,040)  (13,368)  (4,234)  (6,562) 
สุทธิ 306,718  365,431  133,239  154,713 
 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 460,834  203,886 
ซ้ือ/โอนเขา้ 334  - 
จ าหน่าย (17,287)  (10,247) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (81,324)  (40,800) 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,874  1,874 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 365,431  154,713 
ซ้ือ/โอนเขา้ 109  9 
จ าหน่าย (17,873)  (4,480) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (40,949)  (17,003) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 306,718  133,239 
 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,368  20,290  6,562  11,673 
บวก ตั้งเพ่ิม (กลบัรายการ) ในระหว่างปี -  (2,874)  -  (1,874) 
หกั โอนกลบัเน่ืองจากขาย -  (819)  -  (820) 
      โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,328)  (3,229)  (2,328)  (2,417) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,040  13,368  4,234  6,562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับอาคารพาณิชยแ์ละอาคารชุดของโครงการ
เก่าของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด     
(Market Comparison Approach) และวิธีสมมติการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ (The Hypothetical development or residual 
valuation)  เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น 
 

11. สินค้าคงเหลือ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 11,854  -  -  - 
วตัถุดิบ 5,208  -  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,200  4,066  1,200  4,066 
สินคา้ระหว่างผลิต 225  -  -  - 
รวม 18,487  4,066  1,200  4,066 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (7,998)  (2,678)  -  (2,678) 
สุทธิ 10,489  1,388  1,200  1,388 
 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,678  2,678  2,678  2,678 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  7,998  -  -  - 
หกั ตดัจ าหน่ายค่าเผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (2,678)  -  (2,678)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,998  2,678  -  2,678 

 

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มภีาระค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการใช้
สาธารณูปโภค 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ของบริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั มีมติอนุมติัการเพ่ิมทนุจากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ลา้นบาทเป็น 630 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมทุน
จ านวน 200 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกช าระร้อยละ 50 คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุนในการเพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวน 100 ลา้นบาท
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 การเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยไม่มีผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พนับาท 

 ร้อยละการถือหุ้น ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100 100 530,000 530,000 530,000 530,000 - - 530,000 530,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต์   
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 100 100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,893) (79,893) 

 
120,107 

 
120,107 

 
- 

 
- 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 100 100 14,000 14,000 14,000 14,000 (14,000) (5,900) - 8,100 - - 

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

รวม     758,000 758,000 (93,893) (85,793) 664,107 672,207 - - 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
    จดัตั้งขึ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  2563  2562  2563  2562 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย  ไทย  60  60  12,872  17,722 

  ชุบโลหะ           
 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนการถือหุ้น พนับาท 

  จดัตั้งขึ้น (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั โรงงานบ าบดั ไทย 60 60 18,000 18,000 - - 
 น ้าเสียชุบโลหะ        
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (5,100) - - - 

สุทธิ     12,900 18,000 - - 
 

บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,850  184 
 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 
 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
 

  พนับาท 
  2563  2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน  4,535  4,699 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  17,497  25,198 
หน้ีสินหมุนเวียน  (579)  (360) 
สินทรัพย ์- สุทธิ  21,453  29,537 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  60  60 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของในบริษทัร่วม  12,872  17,722 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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50 
 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
 

  พนับาท 
  2563  2562 

รายได ้  4  41 
ขาดทนุส าหรับปี  (8,083)  (307) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  (8,083)  (307) 

 

15. ที่ดินรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 488,235  416,702  200,285  200,285 
ซ้ือระหว่างปี -  71,533  -  - 
จ าหน่ายระหว่างปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 488,235  488,235  200,285  200,285 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (52,930)  (52,930)  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (52,930)  (52,930)  -  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 435,305  435,305  200,285  200,285 

 

ปี 2562 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการซ้ือท่ีดินเปล่ากบั
บุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งจ านวน 3 แปลง ดงัน้ี 
 

1)  ท่ีดินเปล่าจ านวน 1 แปลง เน้ือท่ีรวม 28 ไร่ 2 งาน 41.2 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เป็นจ านวนเงิน 
68.5 ลา้นบาท บริษทัจ่ายช าระค่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 และโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 
 

2)  ท่ีดินเปล่าจ านวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 100 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เป็นจ านวนเงิน 3.0 ลา้นบาท บริษทั
จ่ายช าระค่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 และโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษทัได้จัดให้ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินรอการพฒันาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด 
(Market Comparison Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินมูลค่า
ยติุธรรมของที่ดินรอการพฒันาดงักล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 8 แปลง เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันและวงเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงินรวม 131.3 ลา้นบาท 
 

16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 อาคารพาณิชยใ์ห้เช่า  ห้องชุดให้เช่า  อพาร์ทเมนทใ์หเ้ช่า  รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 5,005  -  82,010  87,015 
รายการโอนเขา้/ (ออก) 53,817  27,507  -  81,324 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 58,822  27,507  82,010  168,339 
รายการโอนเขา้/ (ออก) 40,096  853  -  40,949 
จ าหน่าย (7,684)  (2,476)  -  (10,160) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 91,234  25,884  82,010  199,128 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 41  -  11,099  11,140 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 695  528  3,477  4,700 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 736  528  14,576  15,840 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2,173  1,377  3,477  7,027 
จ าหน่าย (166)  (103)  -  (269) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,743  1,802  18,053  22,598 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2562 58,086  26,979  67,434  152,499 

31 ธนัวาคม 2563 88,491  24,082  63,957  176,530 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 108,068  26,806  81,950  216,824 
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  พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารพาณิชยใ์ห้เช่า  ห้องชุดให้เช่า  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,226  -  1,226 
รายการโอนเขา้ (ออก) 14,072  26,728  40,800 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 15,298  26,728  42,026 
รายการโอนเขา้ (ออก) 17,003  -  17,003 
จ าหน่าย -  (843)  (843) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 32,301  25,885  58,186 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 27  -  27 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 228  514  742 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 255  514  769 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 697  1,328  2,025 
จ าหน่าย -  (40)  (40) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 952  1,802  2,754 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2562 15,043  26,214  41,257 

31 ธนัวาคม 2563 31,349  24,083  55,432 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 34,168  26,806  60,974 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนให้แก่กิจการอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 จ านวน 11.2 ลา้นบาทและ 7.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.8 ลา้นบาทและ 1.3 ลา้นบาทตามล าดบั) 
 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีสมมติฐานการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ
และวิธีตน้ทุน ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัที่ 3 ซ่ึงเป็น
การใชข้อ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นประจ าทุก 2 ปี 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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17. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 260,833 184,034 384,750 40,505 27,512 43,213 2,847 943,694 
ซ้ือเพ่ิม 255 125 6,279 490 4,586 - 2,473 14,208 
รายการโอนเขา้ (ออก) 2,050 1,137 - - - - (3,187) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (34) (69) (1,800) - (1,710) (3,613) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 263,138 185,296 390,995 40,926 30,298 43,213 423 954,289 
ซ้ือเพ่ิม - 659 14,458 327 - 56 199 15,699 
รายการโอนเขา้ (ออก) 168 - 17 - - - (557) (372) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,557) (250) (2,337) - (65) (6,209) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 263,306 185,955 401,913 41,003 27,961 43,269 - 963,407 

         
         
         
         
         



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 176,762 83,871 282,264 35,819 23,048 33,290 - 635,054 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,195 8,806 6,606 2,409 2,087 1,197 - 25,300 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 23,543 - - - - 23,543 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (17) (67) (1,800) - - (1,884) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 180,957 92,677 312,396 38,161 23,335 34,487 - 682,013 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,444 8,961 7,605 1,571 2,048 1,104 - 25,733 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - 18,125 1,820 - - - - 19,945 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,459) (366) (1,258) - - (5,083) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 185,401 119,763 318,362 39,366 24,125 35,591 - 722,608 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2562 82,181 92,619 78,599 2,765 6,963 8,726 423 272,276 

31 ธนัวาคม 2563 77,905 66,192 83,551 1,637 3,836 7,678 - 240,799 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี       

2562        25,300 

2563        25,733 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 260,833 184,034 384,750 35,370 24,163 43,214 2,276 934,640 
ซ้ือเพ่ิม 255 126 6,279 485 3,186 - 2,473 12,804 
รายการโอนเขา้ (ออก) 2,050 1,137 - - - - (3,187) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (34) (62) - - (1,140) (1,236) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 263,138 185,297 390,995 35,793 27,349 43,214 422 946,208 
ซ้ือเพ่ิม - 311 4,151 315 - 56 200 5,033 
รายการโอนเขา้ (ออก) 168 - 17 - - - (557) (372) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,557) (250) (2,337) - (65) (6,209) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 263,306 185,608 391,606 35,858 25,012 43,270 - 944,660 

         
         
         
         
         
         



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 176,762 83,871 282,264 32,229 21,077 33,290 - 629,493 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,194 8,806 6,606 1,462 1,540 1,197 - 23,805 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 23,543 - - - - 23,543 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16) (62) - - - (78) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 180,956 92,677 312,397 33,629 22,617 34,487 - 676,763 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,444 8,614 5,718 1,087 1,500 1,104 - 22,467 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - 18,125 - - - - - 18,125 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,459) (388) (1,258) - - (5,105) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 185,400 119,416 314,656 34,328 22,859 35,591 - 712,250 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2562 82,182 92,620 78,598 2,164 4,732 8,727 422 269,445 

31 ธนัวาคม 2563 77,906 66,192 76,950 1,530 2,153 7,679 - 232,410 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี       

2562        23,805 

2563        22,467 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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ในปี 2563 อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทัเกิดขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจึงแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระ
เพื่อท าการทดสอบการดอ้ยค่าของอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยใช้ วิธีคิดตน้ทุน 
(Cost Approach) เป็นผลท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 19.9 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
18.1 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ทั้งน้ีการวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในระดบัที่ 3  
 

ค่าเส่ือมราคาแสดงรายการรวมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนขายและบริการ 17,693  16,293  15,590  16,293 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 8,040  9,007  6,877  7,512 
รวม 25,733  25,300  22,467  23,805 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแต่ยงัคงใชง้าน
อยู่มีราคาทุน 355.6 ลา้นบาท และ 349.4 ล้านบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 349.6 ล้านบาท และ 347.8 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่ีดินและอาคาร
ของส านกังานใหญ่ของบริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองเพื่อเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดย
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 14.6 ลา้นบาท และ 17.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

18. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2563  2562 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 

  
3,215  2,529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่นประกอบดว้ย 

   

      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    
ณ วนัตน้ปี 2,529  3,273 
บวก การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 686  (744) 
ณ วนัส้ินปี 3,215  2,529 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัรับรู้รายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดดว้ยวิธีมูลค่า
ยติุธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น-หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 

มูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 
 

19. ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 
  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   174,281  155,236 
เพ่ิมขึ้น  311  19,045 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   174,592  174,281 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   127,047  126,167 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี  1,307  880 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   128,354  127,047 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  46,238  47,234 

ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นตน้ทนุขายและบริการ  1,307  880 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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ตน้ทุนหลุมฝังกลบของบริษทัประกอบดว้ยตน้ทุนหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อนัตราย ซ่ึง
หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อนัตรายไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินงานในระหว่างปี 2562 ทั้งน้ีหลุมฝังกลบดงักล่าว ไดร้วมประมาณการ
หน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ซ่ึงจะเกิดขึ้นจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จส้ินซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 
53.1 ลา้นบาท และ 53.0 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัมีการทบทวนประมาณการหน้ีสินดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)        

เจา้หน้ีการคา้ 6,682  11,883  6,682  11,883 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,677  2,595  3,000  2,595 
 8,359  14,478  9,682  14,478 

กิจการอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 9,128  8,155  9,128  8,155 
เจา้หน้ีอ่ืน 8,998  8,169  6,888  7,979 

     เงินประกนัผลงาน 2,297  2,290  1,000  1,127 
     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,482  19,402  8,019  17,392 
 29,905  38,016  25,035  34,653 
รวม 38,264  52,494  34,717  49,131 
 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  2563  2562 
1  74.0  MLR-0.5  24,173  39,922 
2  60.5  MLR-0.5  18,229  27,847 

รวม      42,402  67,769 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (26,764)  (25,090) 
สุทธิ      15,638  42,679 
 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 
และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 รวมทั้งบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 ทั้งน้ีบริษทัเบิก
เงินกูย้ืมเตม็วงเงินแลว้ 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  67,769  91,354 
หกั จ่ายช าระคืน (25,367)  (23,585) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  42,402  67,769 

 

22. สัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั สัญญาเช่าท่ีมีสาระส าคญัอธิบายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 6 

(ก)  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  -  - 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) 30,448  14,021  44,469 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,448  14,021  44,469 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (3,992)  (2,077)  (6,069) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,456  11,944  38,400 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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(ข)  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 69,782  290 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (9,307)  (12) 
รวม 60,475  278 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (13,771)  (256) 
สุทธิ 46,704  22 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้นต ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  
ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16,244  (2,473)  13,771  268  (12)  256 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินห้าปี 40,689  (5,808)  34,881 

 
22  -  22 

ถึงก าหนดช าระเกินกว่าห้าปี 12,849  (1,026)  11,823  -  -  - 
รวม 69,782  (9,307)  60,475  290  (12)  278 

 

(ค)  ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  6,069  6,069 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  2,651  2,651 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน  4,268  3,660 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  178  178 

 

(ง)  กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 12.5 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 11.8 ลา้นบาท) 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน         
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 7,530  10,010  7,210  9,658 
 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,010 7,403 9,658 7,208 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  786 861 746 831 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 147 260 142 255 

    ตน้ทุนบริการในอดีต - 1,575 - 1,571 
    ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 7,395 - 7,262 - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น      
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 1,383 - 1,355 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  173 824 165 808 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 151 (2,145) 146 (2,219) 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปัจจบุนั (11,132) (151) (10,909) (151) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,530 10,010 7,210 9,658 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีประมาณการกระแสเงินสดของการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 

63 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานในงบการเงิน
รวมประมาณ 9 ปี - 21 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 13 ปี 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.50, 1.17, 1.82  1.71, 1.50, 2.09 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.00  4.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 5.73-34.38  5.78-34.38 
 (ขึ้นอยูก่บัอายพุนกังาน)  (ขึ้นอยูก่บัอายพุนกังาน) 
อตัรามรณะ 100 (ตารางมรณะไทยปี 2560)  100 (ตารางมรณะไทยปี 2560) 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

2563  2562  2563  2562 
อัตราคิดลด          
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (771)  (1,007)  (747)  (978) 
ลดลงร้อยละ 1 887  1,167  858  1,133 
อัตราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน          
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 827  1,096  800  1,064 
ลดลงร้อยละ 1 (736)  (967)  (712)  (940) 
อัตราการหมนุเวียนพนักงาน        
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของสมมติฐานหลกั (981)  (1,297)  (948)  (1,257) 
ลดลงร้อยละ 20 ของสมมติฐานหลกั 1,167  1,567  1,126  1,516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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24. ประมาณการหนีสิ้นการปิดหลุมฝังกลบ 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,976  34,000 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 135  18,976 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 53,111  52,976 
 

25. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส ารองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

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

ส ารองตามกฎหมาย 
 

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

26. รายได้อ่ืน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดค้่าเช่า 11,187  7,395  2,794  1,336 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 1,863  2,345  797  747 
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4,687  -  247  - 
ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร 378  -  378  - 
ดอกเบ้ียรับ 425  1,003  171  453 
รายไดอ้ื่น 12,511  4,586  10,196  2,048 
รวม 31,051  15,329  14,583  4,584 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

ค่าใชจ้่ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 31,561  17,287  5,262  10,247 
ซ้ือสินคา้และค่าแรงผูรั้บเหมา 25,727  -  11,042  - 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (17,286)  -  -  - 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 71,348  79,020  64,392  73,915 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,315  8,168  7,315  8,168 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 40,752  31,771  32,463  26,318 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (51)  141  (259)  141 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทนุ 
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(กลบัรายการ) -  (2,873)  -  (1,874) 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 7,998  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -  -  13,200  5,900 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร 19,946  23,543  18,126  23,543 
ค่าขนส่ง 56,665  71,443  56,665  71,443 
ค่าสารเคมี วสัดุส้ินเปลืองและค่าวิเคราะห์ 33,737  35,850  33,141  35,850 
ค่าเช่า 6,554  14,658  5,946  14,658 
ค่าใชจ้่ายอื่น 38,979  48,847  31,676  39,461 
รวม 323,245  327,855  278,969  307,770 
 

28. ภาษีเงินได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :        

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี -  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,712)  229  (1,918)  222 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (1,712)  229  (1,918)  222 
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รายการกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2563 
 

2562 

 อตัราภาษี  
  

อตัราภาษี  
 

 (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
 

(ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล   (46,036)    (35,042) 
 

  

  

  

 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20  9,207  20  7,008 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (970)    (37) 
รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษ ี   (5,465)    (5,035) 
ผลขาดทนุสะสมใชไ้ป   798    - 
ผลขาดทนุปัจจบุนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
(3,634)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   
(1,936) 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม   64    - 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั -  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (1,712)    229 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ -  (1,712)  -  229 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 
 

2562 

 อตัราภาษี  
  

อตัราภาษี  
 

 (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
 

(ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล   (44,418)    (36,083) 
 

  

  

  

 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20  8,884  20  7,217 
รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษ ี   (5,753)    (6,228) 
ผลขาดทนุปัจจบุนัของบริษทัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
(3,131)  

   
(989) 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั -  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (1,918)    222 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ - 

 
(1,918) 

 
- 

 
222 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบั        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 65  12  62  (11) 

  

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 384 28 - 412 - (55) - 357 

วสัดุคงเหลือ 536 - - 536 - (536) - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,416 (103) - 1,313 - (466) - 847 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,480 509 12 2,001 - (561) 

0) 

65 1,505 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - - 2,904 (128) - 2,776 

อื่นๆ 1,239 (205) - 1,034 - 34 - 1,068 

รวม 5,055 229 12 5,296 2,904 (1,712) 65 6,553 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
 
 
 
 
 

  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 384 28 - 412 - (55) - 357 

วสัดุคงเหลือ 536 - - 536 - (536) - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,416 (103) - 1,313 - (466) - 847 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,441 501 (11) 1,931 - (551) 62 1,442 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลง 
นโยบายบญัชี 

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - - 2,904 (128) - 2,776 

อื่นๆ 944 (204) - 740 - (182) - 558 

รวม 4,721 222 (11) 4,932 2,904 (1,918) 62 5,980 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ซ่ึงไม่ไดน้ าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวมจ านวน 270.6 ล้านบาท และ 214.2 ล้านบาท
ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 192.5 ลา้นบาท และ 174.3 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 

 

29. ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 
 

ขาดทุนต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ขาดทนุส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (47,748)  (34,813)  (46,336)  (35,861) 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 
ขาดทนุต่อหุน้ (บาท) (0.043)  (0.031)  (0.041)  (0.032) 
 

30. เงินปันผล 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจ านวนเงิน 22.4 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2562 และจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 4.7 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ในงบ
การเงินส าหรับปี 2561 
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31. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรม
ไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
ค. ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีในช่วงไดรั้บการส่งเสริมไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัได้รับการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
  

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 
 

ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 4,174  4,551  202,279  254,131  206,453  258,682 

 

 

32. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอื่นๆ เช่น การให้บริการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย์ โดย
ด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม        
38.2 ลา้นบาท และ 45.8 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ
บ าบดัและก าจดักาก

อุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจอ่ืน 

 
 

รวม  
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 206,453 258,682 36,668 24,023 13,680 - 256,801 282,705 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - 

รวมรายได ้ 206,453 258,682 36,668 24,023 13,680 - 256,801 282,705 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (156,220) (184,059) (31,561) (17,287) (20,926) - (208,707) (201,346) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 50,233 74,623 5,107 6,736 (7,246) - 48,094 81,359 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         
รายไดอ่ื้น       31,051 15,329 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (6,100) (7,364) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (108,439) (119,144) 

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน       (35,394) (29,820) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (5,792) (5,038) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (4,850) (184) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (46,036) (35,042) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       (1,712) 229 

ขาดทุนส าหรับปี       (47,748) (34,813) 

         
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 153,140 189,552 36,668 24,023 13,680 - 203,488 213,575 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 53,313 69,130 - - - - 53,313 69,130 

รวมรายได ้ 206,453 258,682 36,668 24,023 13,680 - 256,801 282,705 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
ธุรกิจอ่ืน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 37,779 53,586 4,563 2,926 - - 42,342 56,512 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - - 1,237 - 1,237 - 
ตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ - - 306,718 365,431 - - 306,718 365,431 

สินคา้คงเหลือ 1,200 1,388 - - 9,289 - 10,489 1,388 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
ภาระค ้าประกนั - - 756 756 - - 756 756 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,872 17,722 - - - - 12,872 17,722 

ท่ีดินรอการพฒันา 104,804 104,804 330,501 330,501 - - 435,305 435,305 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน - - 176,530 152,499 - - 176,530 152,499 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 212,165 239,643 22,024 32,633 6,610 - 240,799 272,276 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 38,400 - - - - - 38,400 - 
ตน้ทุนในการเตรียม       
หลุมฝังกลบ 46,238 47,234 - - - - 46,238 47,234 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน       215,842 217,836 

รวม       1,527,528 1,566,959 

หนี้สิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 31,599 45,087 6,424 7,407 241 - 38,264 52,494 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 42,402 67,769 - - - - 42,402 67,769 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 60,475 - - - - - 60,475 - 
ประมาณการหน้ีสินการปิด
หลุมฝังกลบ 53,111 52,976 - - - - 53,111 52,976 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน       8,768 10,286 

รวม       203,020 183,525 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

1) วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกบัธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ๆ 
โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
อย่างสม ่าเสมอ และการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวน
มากราย 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระส าหรับแต่ละกลุ่มนั้นๆ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงขอ้มูลท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาออกจาก
บญัชีตามนโยบายของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 
โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น บริษทัพิจารณาแลว้ว่า ความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินฝากสถาบนัการเงิน
และเคร่ืองมือทางการเงินไม่สูงมากนัก เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูง          
ซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตในประเทศ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยท์างการเงินอื่น เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัที่ครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 พนับาท   
 อตัราดอกเบ้ียปรับ   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีถึงก าหนดช าระภายใน    อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,487  171,057  -  -  -  -  -  -  375  1,164  162,862  172,221  0.05 - 0.55  0.38 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  42,342  56,512  42,342  56,512  -  - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  756  756  -  -  -  -  -  -  756  756  0.10  0.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  38,264  52,494  38,264  52,494  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 42,402  67,769  -  -  -  -  -  -  -  -  42,402  67,769  4.75 - 5.50  5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22  278  13,749  -  34,881  -  11,823  -  -  -  60,475  278  4.79 - 7.62  7.62 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท   
 อตัราดอกเบ้ียปรับ   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีถึงก าหนดช าระภายใน          อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70,503  81,847  -  -  -  -  -  -  141  129  70,644  81,976  0.05 - 0.13  0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  41,026  56,480  41,026  56,480  -  - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  756  756  -  -  -  -  -  -  756  756  0.10  0.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  34,717  49,131  34,717  49,131  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 42,402  67,769  -  -  -  -  -  -  -  -  42,402  67,769  4.75 - 5.50  5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22  278  13,749  -  34,881  -  11,823  -  -  -  60,475  278  4.79 - 7.62  7.62 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

34. การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของกลุ่มบริษทัในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนดงักล่าวเป็นเท่ากบั 0.15:1 และ 0.13:1 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.15:1 และ 0.13:1 ตามล าดบั) 

 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ2562 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนรวมทั้งสัญญาการจดัซ้ือวสัดุและสัญญาจา้งผูรั้บเหมา เป็นจ านวน 0.9 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท
ตามล าดบั 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
หนงัสือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการให้บริการบ าบดักาก 36.7  36.8 
หนงัสือค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 0.8  0.8 
หนงัสือค ้าประกนัการประมูลงานใหบ้ริการก าจดักาก 224.0  - 
รวม 261.5  37.6 
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36. คดีความ 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัย่อย 2 แห่งไดด้ าเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งไม่ได้รับการคดัเลือกตามการ
ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย้ื่นหนังสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ
บริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ช้สิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินได้รับค าร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริง จนกระทั่งมี        
ค  าวินิจฉัยลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ด าเนินการทบทวนการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสียหายให้แก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง  
 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ผูต้รวจการแผน่ดินไดมี้ค าวินิจฉยัให้ กกพ.น าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจ านวน 1 แห่ง เขา้สู่การ
พิจารณาร่วมโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมอีกคร้ัง เน่ืองจากการท่ีบริษทัไม่ไดรั้บการคดัเลือกเกิดจากความ
แตกต่างในการแปลข้อความตามเอกสารระหว่างบริษัทและกกพ.เท่านั้น ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง 
ผูต้รวจการแผ่นดินไดมี้ค าวินิจฉัยให้ยุติเร่ืองร้องเรียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ผูต้รวจการแผ่นดินแจง้ผลว่า กกพ. ไม่
สามารถน าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาร่วมโครงการได ้ดงันั้น ผูต้รวจการแผน่ดินจึงไดท้  า
หนงัสือร้องเรียนส่งให้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ปัจจุบนัยงัไม่มีการแจง้ผล
การพิจารณาจาก กพช. 
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