
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 1 : ขอมูลทั่วไปและหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

       1.1 ขอมูลทั่วไป 
     1) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ 2556     
ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 130 ตอนที่ 
15 ก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556   
     2) วัตถุประสงคหลักของสํานักงาน ฯ คือ 
         1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการ       
ที่ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 
         2. พัฒนาโครงขายการคมนาคม การขนสง และการสาธารณูปโภคเพือ่สงเสริมภารกิจ
ตาม (1) 
         3. ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการพัฒนาพิงคนคร 
         4. อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
         5. สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน   
ในพื้นที่พัฒนาพิงคนคร โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
     3) สถานที่ตั้งสํานักงาน 
         สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 456 หมู 1 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
         โดยมีสํานักงานภายใตการควบคุม ดังนี้ 

1. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 
  ตั้งอยูที่เลขที่ 33 หมู 12 ตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 

2. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
  ตั้งอยูที่เลขที่ 456 หมู 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
  50300 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ 
        นโยบายบัญชีการบัญชีที่สําคัญของสํานักงาน ฯ สรุปไดดังนี้ตอไปนี้ 

       2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
               2.1.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่  2                  

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และแกไขเพิ่มเติม 
            2.1.2 การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด          

ที่ กค0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ 
        2.2 หนวยงานเสนอรายงาน 
    งบการเงินนี้เปนงบการรวม ประกอบดวย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเชียงใหม     
ไนทซาฟารี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ และ สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
        2.3 รอบระยะเวลาบัญชี 

   สํานักงานฯ กําหนดรอบระยะเวลาบัญชีตามปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
ถึง วันที่ 30 กันยายน ในงวดถัดไป 
        2.4 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
     สํานักงานฯ บันทึกรับรูรายไดคาใชจายตามเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดบางประเภท
ดังตอไปนี้ 
     2.4.1 รายไดจากงบประมาณ รับรูเมื่อไดรับเงิน 
     2.4.2 รายไดจากการขายสินคาและบริการ รับรูเมื่อสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
หรือผูใชแลว 
     2.4.3 รายไดจากการเชาทรัพยสินหรือเงินสนับสนุน รับรูตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือ
ขอตกลงตามเกณฑสิทธิ 
     2.4.4 รายไดจากเงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุน 
            กรณีมีขอจํากัดในการใช รับรูตามเกณฑที่ เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากเงินชวยเหลือกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
            กรณีไดรับเงินชวยเหลือเปนทรัพยสิน ใหรับรูจากเงินชวยเหลือตามสัดสวนของ     
คาเสื่อมราคาสินทรัพยนั้น ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 
     2.4.5 รายไดจากการรับบริจาค 
            กรณีไดรับเงินบริจาค เพื่อใชจายในการดําเนินงานโดยไมระบุวัตถุประสงคหรือไมมี
ขอจํากัด จะรับรูเมื่อไดรับเงิน 
            กรณีไดรับเงินบริจาค ที่ระบุวัตถุประสงคใหใชจายเพื่อการใดการหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจงจะรับรูรายไดในงวดเดียวกับการเกิดคาใชจายเพื่อการนั้น โดยใชเกณฑที่ เปนระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

          กรณีไดรับเงินเปนสินทรัพยใหรับรูรายไดจากการรับบริจาคตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพย และใหแสดงรายไดจากการรับบริจาคไวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานฯ 

   2.4.6 รายไดจากการดําเนินงานอื่นนอกเหนือจากขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 

        2.5 การรับรูคาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 
        2.6 วัสดุคงเหลือ 
             บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คํานวณโดยวิธี เขากอนออกกอน 
        2.7 สินคาและวัตถุดิบคงเหลือ  

                      สํานักงานฯ แสดงราคาสินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน ราคาทุนของสินคาคงเหลือคํานวณ
โดยวิธีเขากอน ออกกอน 

        2.8 การใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 
                       2.8.1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสืออนุญาตให เชียงใหม       
ไนทซาฟารีในการควบคุมดูแลของ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) ซึ่งในปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนยายกิจการเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนหนวยงาน    
ในกํากับของ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ใหใชพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 819-2-60 ไร           
เพื่อจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122        
ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่  14 มีนาคม 2548 และตามบันทึกขอความของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช                    
ที่ ทส.0913.54/15771 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546 เรื่องการขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย 

              2.8.2 การใชที่ดินราชพัสดุเพื่อดําเนินการโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติจั งหวัดเชียงใหม กรมธนารักษอนุญาตใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใชที่ราชพัสดุ           
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางสวน) เนื้อที่ 335-0-00 ไร บริเวณหนองฮอ ตําบลชางเผือก     
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ตามมติ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่  1 เมษายน 2551 และตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมที่ กค.0307.37/1860 ลงวันที่           
27 สิงหาคม 2551 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

                 2.9 สินทรัพยชีวภาพ (สัตวและตนไม) และคาตัดจําหนาย 
                      สินทรัพยชีวภาพ (สัตว) หมายถึง สัตวเลี้ยงที่ซื้อมาเพิ่ม และ ลูกสัตวที่ เกิดขึ้นหักดวย    
ยอดลดลง หรือตายโดยบันทึกดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยไมคํานึงถึงการคิดคาเสื่อมราคาแตใชการประเมิน
ดอยคาของสินทรัพยแทนโดยแบงตามชวงอายุ เปน 3 ชวง คือ 
                      2.9.1 ชวงอายุ Weaning (ตั้งแตแรกเกิดจนถึงหยานม) 
                      2.9.2 ชวงอายุ Adult (อายุตอเนื่องจาก Weaning ถึงอายุ 80%) ของอายุขัย 
                      2.9.3 ชวงอายุ Elder (อายุ 80%) ของอายุขัย 
                      และมีการทบทวนราคาใหมทุกปในระหวางการปดรอบบัญชีในปนั้น ๆ สวนตางที่เกิดขึ้น     
ใหบันทึกเปนคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยชีวภาพและใหรวมเปนสวนหนึ่งของงบแสดงผลการดําเนินงาน     
ทางการเงินสําหรับปที่ทําการประเมิน 
                      สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม) แสดงดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งคํานวณ   
ดวยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย
ดังตอไปนี้ 
                      สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม)   20 ป 
                2.10 อาคาร อุปกรณ สิทรัพยโครงสรางพื้นฐาน และคาเสื่อมราคา 

             อาคาร อุปกรณ สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม 
โดยสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) จะบันทึกดวยราคาที่ไดรับโอน ซึ่งแสดงดวยมูลคาสุทธิของสินทรัพย และที่ไดรับโอนจาก
สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะบันทึกดวยราคาทุน 
        2.11 คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย 

             คํานวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ
และอุปกรณ ที่สํานักงานฯ ไดรับโอนมาจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) คิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยังคงเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และที่ไดรับโอนจาก
สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

             สําหรับสินทรัพยที่สํานักงานจัดหามาภายหลัง คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อ
ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
ยกเวนที่ดินและคาพัฒนาที่ดิน ซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
             สวนปรับปรุงที่ดิน   5 ป 

   อาคารและสิ่งปลูกสราง   5-20 ป 
   สวนปรับปรุงภูมิทัศน   5 ป 
   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  20 ป 
   สวนแสดงสัตว    20 ป 
   ระบบสาธารณูปโภค   20 ป 
   สวนปรับปรุงอาคาร   5 ป 
   ครุภัณฑ    3-10 ป 
   ยานพาหนะ    5 ป 
   ครุภัณฑอื่น    5 ป 

       รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย กําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนทีไ่ดรบัและ
จะรวมไวในงบรายไดและคาใชจาย งานระหวางกอสราง และทรัพยสินรอการโอน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

      2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
       สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณ    

โดยวิธีเสนตรง เพื่อลดลงราคาตามบัญชีของสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของ
สินทรัพย ดังนี้ 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร   3 ป 
   สิทธิการขาย    3 ป 
   สิทธิบัตร    6 ป 

      2.13 การดอยคา 
       ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของสํานักงานฯ  ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามี

ขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่ขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
       ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคนืและ

จะบันทึกในรายไดหรือคาใชจาย 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ  

   การกลับรายการดอยคา 
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของสํานักงานฯ จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่    

คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน    

      2.14 ผลประโยชนพนักงาน 
   โครงการสมทบเงิน 

       สํานักงานฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับเจาหนาที่ ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการ
กองทุนที่เปนหนวยงานภายนอก โดยสํานักงานฯ และเจาหนาที่ที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     
จะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
สํารองเลี้ยงชีพ จะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

       สํานักงานฯ จะไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากอนุมานที่ตองจายชําระ
เพิ่มเติมจากจํานวนที่จายสมทบไวแลวหากกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายชําระภาระผูกพันจากการ
ใหบริการของเจาหนาที่ทั้งในงวดปจจุบัน และงวดกอน ดังนั้นจํานวนเงินที่สํานักงานฯ จายสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 

      2.15 ขอคลาดเคลื่อน 
    กรณีที่สินทรัพยหมวดครุภัณฑยานพาหนะ มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับราคาซาก

สํานักงานฯ จะดําเนินการตัดออกจากบัญชีก็ตอเมื่อสํานักงานฯ ไดมีการจําหนายสินทรัพยออกไป 
      2.16 สวนทุน/สินทรัพย (สุทธิ) 
       สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ คือ ผลตางระหวางยอดรวมของสินทรัพยรวมกับหนี้สินรวม        

โดยสินทรัพยสุทธิ ประกอบดวย 
       2.16.1 การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจาก

หนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาล มาตรา 40 กําหนดใหมีการโอนบรรดาอํานาจ
หนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจากหนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) โดยการดําเนินการดังกลาวไดมีการเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

       1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว     
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ดังนี้ 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ 

            (1) ทรัพยสิน ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ที่ดินและอาคารสิ่งกอสราง สินทรัพยชีวภาพ-สัตว และตนไม 1,496,655,064.27 บาท 
          (2) สิทธิ ไดแก สิ่งที่พึงมีพึงไดตามกฎหมาย เชน สิทธิ/ทรัพยสินทางปญญา  
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิเรียกรอง สิทธิอื่นๆ  231,484,090.40 บาท 
          (3) หนี้ ไดแก ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน สิ่งของหรือ
บริการไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อการจาง โดยใชเครดิตอื่นใด 
178,245,236.67 บาท 

(4) งบประมาณ ไดแก เงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
ขามป เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาคและรายได/ผลประโยชนที่เกิดขึ้น) และเงินลงทุน โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มีงบประมาณและทุน จํานวน 328,743,401.91 บาท         

        การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของ
สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตองใช
ระยะเวลา 3 เดือน จึงดําเนินการแลวเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เนื่องจาก
จะตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ และมี
ประเด็นขอกฎหมายกรณีเงินรายไดของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเดิมอยู
ในสังกัดขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และมีรายได
สะสมในรูปเงินทุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
โดยสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีเขาใจวาจะไดรับโอนมาเปนเงินทุนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)              
ซึ่งเปนสังกัดใหมดวย จึงตองใชเวลาในการปรึกษาหารือและพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่สุด       
ไดขอสรุปวา องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ไมสามารถ
โอนเงินทุนในสวนดังกลาวใหสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)ได เนื่องจากเปนเงินทุนขององคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
              2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม จาก
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ดังนี้ 
         (1) ทรัพยสิน ไดแก สิ่งปลูกสรางและระบบสุขาภิบาล จํานวน 15 รายการ 
มูลคารวม 2,459,867,779 บาท และครุภัณฑ จํานวน 396 รายการ มูลคารวม 111,900,000 บาท 
            (2) สิทธิ ไดแก สัญญากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง หนังสือค้ําประกัน
สัญญา พรอมทั้งการรับประกันผลงานตามสัญญา จํานวน 6 สัญญา และสิทธิครอบครองและใชประโยชนที่ดิน     
ราชพัสดุแปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชม. 1745  ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 
335 ไร-งาน-ตารางวา 
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(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2560 2559

เงินสดในมือ 1,024,929.55           1,199,640.29           

เช็คในมือ -                        -                        

เงินฝากสถาบันการเงิน 284,943,548.93       133,572,630.28       

ลูกหนี้บัตรเครดิต 52,750.00               39,740.00               

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 286,021,228.48     134,812,010.57     

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 4 ลูกหน้ีระยะสั้น 2560 2559

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ 8,325,659.14           8,318,402.68           

ลูกหนี้เงินยืม 3,338,074.58           3,258,012.38           

ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน -                        -                        

ลูกหนี้อื่น -                        -                        

รวม ลูกหน้ีระยะสั้น 11,663,733.72       11,576,415.06       

ลูกหนี้เงินยืมทดรองเปนยอดที่เกิดขึ้น เนื่องจาก สํานักงานฯ ใหพนักงานของสํานักงานฯ ยืมเงิน

เพื่อใชสําหรับการดําเนินงาน ซึ่งสํานักงานฯ มีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการใหยืมเงินดังกลาววา

วาจะตองมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนและจะตองนําเงินมาคืนภายในเวลาที่กําหนด

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 5 เงินลงทุนระยะสั้น 2560 2559

เงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน 162,268,649.59       100,471,311.48       

เงินฝากประจํา ประเภท 10 เดือน 347,654,773.13       342,372,301.79       

เงินฝากประจํา ประเภท 6 เดือน 224,281,073.57       220,740,035.78       

เงินฝากประจํา ประเภท 12 เดือน 66,281,925.99         66,281,925.99         

รวม เงินลงทุนระยะสั้น 800,486,422.28     729,865,575.04     

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลือ 2560 2559

วัสดุคงคลัง 399,836.95             379,355.01             

วัสดุสํานักงานคงคลัง 3,068,352.65           2,553,500.57           

วัสดุงานศูนยประชุมฯ 367,277.75             269,085.45             

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 239,458.06             87,798.36               

วัสดุงานชาง 2,863,347.48           2,653,357.17           

วัสดุงานบานพัก 28,576.00               451,030.88             

วัสดุงานบานงานครัว 810,000.00             810,000.00             

วัสดุและยารักษาโรคสัตว 1,161,113.55           921,944.39             

วัสดุรานขายของ อาหารวางและเครื่องดื่ม 388,720.82             481,131.78             

วัสดุประชาสัมพันธ 642,064.00             586,684.25             

วัสดุงานถายภาพ -                        -                        

วัสดุงานจราจรและความสะอาด 57,482.00               183,275.00             

รวม วัสดุคงเหลือ 10,026,229.26       9,377,162.86         

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2560 2559

คาใชจายจายลวงหนา 2,086,100.33           2,437,233.40           

ดอกเบี้ยคางรับ 2,051,653.58           1,767,685.30           

รายไดคางรับ 338,252.66             370,382.70             

ลูกหนี้สรรพากร -                        1,334,374.65           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 542,623.13             518,091.47             

รวม สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,018,629.70         6,427,767.52         

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 8 ลูกหน้ีระยะยาว 2560 2559

ลูกหนี้คาสินคาและบริการระยะยาว -                        -                        

รวมลูกหน้ีระยะยาว -                      -                      
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพยชีวภาพ 2560 2559

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม (ยกมา) 6,820,572.40           6,820,572.40           

บวก รายการซื้อมาระหวางป -                        -                        

6,820,572.40           6,820,572.40           

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (1,573,793.12)          (1,232,767.25)          

สินทรัพยชีวภาพตนไม (สุทธิ) 5,246,779.28           5,587,805.15         

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต (ยกมา) 190,097,620.00       187,976,800.00       

ปรับปรุง คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย -                        -                        

สินทรัพยชีวภาพคงเหลือ 190,097,620.00       187,976,800.00       

บวก รายการซื้อมาระหวางป 5,990,000.00           1,540,000.00           

รายการใหกําเนิด 17,332,800.00         10,163,620.00         

รายการรับบริจาค 226,000.00             37,000.00               

รายการรับชําระหนี้ -                        -                        

รายการแลกเปลี่ยน 2,488,000.00           5,361,000.00           

รายการปรับลดลูกหนี้แลกเปลี่ยน -                        -                        

รายการปรับมูลคาสินทรัพยชีวภาพ 1,481,600.00           800,850.00             

รายการกันเงินไวซื้อ 5,526,300.00           5,610,000.00           

223,142,320.00       211,489,270.00       

หัก รายการเสียชีวิต (20,706,670.00)        (15,952,000.00)        

รายการแลกเปลี่ยน (2,920,000.00)          (2,459,650.00)          

รายการบริจาคให (160,000.00)            -                        

รายการจําหนาย (680,000.00)            (440,000.00)            

รายการคืน -                        (1,000,000.00)          

รายการกันเงินไวซื้อปกอน (5,990,000.00)          (1,540,000.00)          

สินทรัพยชีวภาพ-สิ่งมีชีวิต (สุทธิ) 192,685,650.00       190,097,620.00     
รวม สินทรัพยชีวภาพ 197,932,429.28     195,685,425.15     
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2560 2559

ปรับภูมิทัศน 55,991,855.50         55,991,855.50         

หัก คาตัดจําหนายสะสม (40,091,988.17)        (29,265,802.57)        

ปรับภูมิทัศน (สุทธิ) 15,899,867.33         26,726,052.93       

อาคารและสิ่งปลูกสราง 2,919,877,455.50     2,913,680,243.11     

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (625,911,078.92)      (477,160,729.80)      

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ) 2,293,966,376.58     2,436,519,513.31   

อุปกรณ 873,588,835.16       866,049,398.31       

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (631,105,678.63)      (479,284,920.69)      

อุปกรณ (สุทธิ) 242,483,156.53       386,764,477.62     

ยานพาหนะ 99,319,330.73         98,193,840.73         

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (73,648,548.44)        (56,236,872.81)        

ยานพาหนะ (สุทธิ) 25,670,782.29         41,956,967.92       

งานระหวางกอสราง 72,265,000.00       -                      

รวม ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ) 2,650,285,182.73   2,891,967,011.78   

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 11 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 2560 2559

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 532,770,605.97       531,407,438.45       

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (108,529,125.12)      (81,903,275.22)        
รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 424,241,480.85     449,504,163.23     
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 12 สินทรัพยไมมีตัวตน 2560 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร 54,907,657.59         54,710,857.59         

หัก คาตัดจําหนายสะสม (42,897,162.47)        (27,183,629.17)        

โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ) 12,010,495.12         27,527,228.42       

สิทธิในการขาย 2,694.31                2,694.31                

หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,694.31)                (2,694.31)                

สิทธิในการขาย (สุทธิ) -                        -                      
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 12,010,495.12       27,527,228.42       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 13 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2560 2559

เงินมัดจํากลองกระดาษชําระ 18,132.00               18,132.00               

เงินประกันการใชไฟฟา 102,252.00             102,252.00             
รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 120,384.00           120,384.00           

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 14 เจาหน้ีระยะสั้น 2560 2559

เจาหนี้การคา -                        -                        

เช็คคางจาย 25,502,785.10         28,485,715.25         

เจาหนี้จากการแลกเปลี่ยน 5,034,500.00           5,814,500.00           
รวม เจาหน้ีระยะสั้น 30,537,285.10       34,300,215.25       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 15 คาใชจายคางจาย 2560 2559

ใบสําคัญคางจาย 167,106.84             

ใบสําคัญคางจาย-ลูกหนี้เงินยืม 1,201,176.01           1,338,744.08           

คาสาธารณูปโภคคางจาย 622,612.09             791,686.94             

คาสอบบัญชีคางจาย 1,540,000.00           770,000.00             

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง

ภ.ง.ด. 1 15,000.00               -                        

ภ.ง.ด. 3 103,694.23             111,416.62             

ภ.ง.ด. 53 222,199.47             230,862.07             

คาใชจายคางจายอื่น 109,097,908.66       23,212,933.07         
รวม คาใชจายคางจาย 112,969,697.30     26,455,642.78       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 16 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2560 2559

รายไดรับลวงหนา 15,000,530.61         15,045,331.56         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 480,424.43             958,285.73             
รวม หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15,480,955.04       16,003,617.29       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 17 เงินรับฝากอื่นระยะยาว 2560 2559

เงินรับฝากสํานักงานฯ-สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 17,323,256.07         17,323,256.07         
รวม เงินรับฝากอื่น 17,323,256.07       17,323,256.07       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 18 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 2560 2559

เงินประกันสัญญา 8,619,131.88           11,925,801.79         

เงินประกันผลงาน 65,925.00               27,675.00               

เงินประกันซอง -                        -                        

เงินประกันกันอื่น -                        -                        
รวม หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 8,685,056.88         11,953,476.79       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 19 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย 2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 4,356,528,008.51     4,503,655,432.73     

หัก รายการปรับปรุงบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา) (4,268,867.53)          (4,162,629.43)          

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 4,352,259,140.98     4,499,492,803.30     

บวก รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย (137,327,482.47)      (146,241,541.43)      
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 4,214,931,658.51   4,353,251,261.87   
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 20 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 2560 2559

รายไดจากการขายสินคา

รายไดจากการขายอาหารวางและเครื่องดื่ม 11,506,433.03         10,873,359.44         

รายไดจากการจําหนายอาหารสัตว 3,228,870.00           1,729,590.00           

รายไดจากการจําหนายของที่ระลึก 1,288,612.25           942,320.59             

รวมรายไดจากการขายสินคา 16,023,915.28       13,545,270.03       

รายไดจากการใหบริการ

รายไดจากคาบริการเขาชมสัตว 324,492,312.23       271,370,925.97       

รายไดจากการใหบริการถายภาพกับสัตว 1,640,222.18           558,766.78             

รายไดจากการทํากิจกรรมกับสัตว 37,696.55               32,355.01               

รายไดจากการใหบริการบานพักและหองประชุมสัมมนา 6,205,661.76           5,566,241.33           

รายไดจากการใหบริการรถ 221,696.26             79,956.08               

รายไดจากการใหบริการสถานที่ 29,163,397.46         25,976,697.89         

รายไดจากกิจกรรม Segway 38,332.72               48,384.95               

รายไดจากการใหบริการรานอาหาร-giraffe -                        -                        

รายไดจากการใหบริการเครื่องเลนเด็กและมาหมุน -                        94,764.31               

หัก สวนลดจาย (153,378,832.51)      (117,587,535.50)      

รวมรายไดจากการใหบริการ 208,420,486.65     186,140,556.82     

รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย 1,375,531.46           506,986.34             

สวนแบงรายไดและผลตอบแทนจากการใหบริการ 11,321.72               42,803.87               
รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ 225,831,255.11     200,235,617.06     

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 21 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 2560 2559

รายไดจากการบริจาค-มีวัตถุประสงค -                        -                        

รายไดจากการบริจาค-ไมมีวัตถุประสงค -                        -                        
รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค -                        -                      
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 22 รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 2560 2559

กําไรจากการใหกําเนิด 17,332,800.00         10,163,620.00         

กําไรจากการจําหนาย 34,000.00               60,000.00               

กําไรจากการแลกเปลี่ยน 391,000.00             312,250.00             

กําไรจากการรับบริจาค 226,000.00             37,000.00               

รายไดจากการจําหนาย 26,000.00               -                        

รายไดจากการปรับมูลคาสินทรัพย 1,481,600.00           800,850.00             
รวม รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 19,491,400.00       11,373,720.00       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 23 รายไดอ่ืน 2560 2559

รายไดดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน 15,701,878.85         13,023,131.42         

รายไดดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชําระ -                        -                        

รายไดจากการรับบริจาคทรัพยสิน 178,525.17             100,477.59             

รายไดคาปรับ 941,042.88             887,312.36             

รายไดอื่น 1,337,213.20           752,507.99             
รวม รายไดอื่น 18,158,660.10       14,763,429.36       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 24 คาใชจายดานบุคลากร 2560 2559

เงินเดือนและคาจาง

เงินเดือน 59,407,835.00         59,756,585.00         

โบนัส 11,837,900.00         5,654,850.00           

คาลวงเวลา 2,043,743.83           2,113,346.39           

คาจางชั่วคราว 11,841,943.00         12,014,649.00         

คาจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 1,268,000.00           1,656,000.00           

คาใชจายบุคลากรอื่น

คาเครื่องแบบ 141,600.00             494,400.00             

เงินเพิ่มคาครองชีพ -                        -                        

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3,159,738.55           3,504,124.64           

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 427,387.00             485,194.50             

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ 3,141,937.75           2,290,840.66           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน 18,000.00               

คาใชจายดานบุคลากรอื่น 1,799,700.00           1,044,634.73           
รวม คาใชจายดานบุคลากร 95,087,785.13       89,014,624.92       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 25 คาใชจายดานการฝกอบรม 2560 2559

คาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ

คาลงทะเบียน 389,780.00             71,436.00               

คาพาหนะ 8,900.00                179,536.10             

คาเบี้ยเลี้ยง 3,500.00                1,000.00                

คาที่พัก 51,000.00               57,980.00               

คาอาหาร 758,840.00             1,085,281.00           

คาใชจายอื่น 16,580.00               164,334.50             

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ 1,228,600.00         1,559,567.60         

คาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ

คาลงทะเบียน -                        215,037.01             

คาพาหนะ -                        -                        

คาเบี้ยเลี้ยง -                        63,000.00               

คาที่พัก -                        100,413.48             

คาใชจายอื่น -                        -                        

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ -                      378,450.49           

คาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก

คาพาหนะ -                        -                        

คาอาหาร 44,800.00               54,000.00               

คาใชจายอื่น -                        17,080.00               

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก 44,800.00             71,080.00             
รวม คาใชจายดานการฝกอบรม 1,273,400.00         2,009,098.09         
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 26 คาใชจายในการเดินทาง 2560 2559

คาใชจายในการเดินทางในประเทศ

คาพาหนะ 1,871,089.72           2,467,514.27           

คาเบี้ยเลี้ยง 173,533.28             297,200.00             

คาที่พัก 448,656.50             487,032.82             

คาใชจายอื่น 25,420.00               91,423.00               

รวมคาใชจายเดินทางในประเทศ 2,518,699.50         3,343,170.09         

คาใชจายเดินทางตางประเทศ

คาพาหนะ 670,054.02             737,187.90             

คาเบี้ยเลี้ยง 161,000.00             229,100.00             

คาที่พัก 481,229.29             514,978.83             

คาใชจายอื่น 10,500.94               136,588.65             

รวมคาใชจายเดินทางตางประเทศ 1,322,784.25         1,617,855.38         
รวม คาใชจายในการเดินทาง 3,841,483.75         4,961,025.47         

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 27 คาวัสดุและคาใชสอย 2560 2559

คาวัสดุ 8,905,121.51           10,427,545.85         

ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 685,940.40             2,047,207.88           

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 13,320,414.77         13,922,522.39         

คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง 3,061,391.12           3,509,368.21           

คาจางเหมาบริการ 70,223,405.41         60,322,866.69         

คาใชสอยอื่น (คาใชสอย) 21,243,181.05         20,721,157.17         
รวม คาวัสดุและคาใชสอย 117,439,454.26     110,950,668.19     

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 28 คาสาธารณูปโภค 2560 2559

คาไฟฟา 23,149,034.00         25,324,783.70         

คาน้ําประปา 6,470,785.43           5,517,355.92           

คาโทรศัพท 631,049.70             892,355.79             

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 865,197.90             894,963.46             

คาบริการไปรษณียและขนสง 106,512.00             62,059.00               
รวม คาสาธารณูปโภค 31,222,579.03       32,691,517.87       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 29 คาใชจายในการดําเนินงาน 2560 2559

คาใชจายในการดูแลสัตว 25,367,818.69         23,807,222.45         

คาประชาสัมพันธ 7,020,988.59           15,364,482.95         

คาใชจายในการจัดงาน 423,857.94             1,775,073.60           

คาใชจายงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 1,342,990.00           14,951,483.75         

คาศึกษาและวิจัย 1,590,000.00           5,865,299.07           

คาลิขสิทธิ์ 48,986.77               100,588.13             

ตนทุนคาสินคาและบริการ 33,336,726.69         32,041,613.88         
รวม คาใชจายในการดําเนินงาน 69,131,368.68       93,905,763.83       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 30 คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 2560 2559

ขาดทุนจากการตาย 20,706,670.00         15,952,000.00         

ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน 50,000.00               7,000.00                

ขาดทุนจากการจําหนาย 210,000.00             40,000.00               

ขาดทุนจากการคืน -                        1,000,000.00           

ขาดทุนจากการบริจาค 160,000.00             -                        
รวม คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 21,126,670.00       16,999,000.00       

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 31 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2560 2559

ปรับภูมิทัศน 10,826,185.44         10,868,312.94         

อาคารและสิ่งปลูกสราง 148,750,349.36       148,171,056.31       

อุปกรณ 151,820,759.92       170,021,400.99       

ยานพาหนะ 17,411,675.57         17,017,944.16         

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม 341,025.82             341,025.83             

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 26,593,327.39         25,946,358.64         

สินทรัพยไมมีตัวตน 15,713,533.33         16,713,710.61         
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 371,456,856.83     389,079,809.48     

(หนวย:บาท)

หมายเหตุที่ 32 คาใชจายอื่น 2560 2559

คาใชจายทางภาษี -                        -                        

คาใชจายอื่น -                        -                        
รวม คาใชจายอื่น -                      -                      


