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หมายเหตุท่ี 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินสดในมือ 466,220.11             809,268.42              

เช็คในมือ 20,000.00               -                        

เงินฝากสถาบันการเงิน 308,549,733.46       191,530,900.16        

ลูกหนี้บัตรเครดิต 202,555.00             16,336.24                

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 309,238,508.57      192,356,504.82       

หมายเหตุท่ี 4 ลูกหนี้ระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ลูกหนี้คาสินคาและบริการ 7,843,368.95           7,247,480.36            

ลูกหนี้เงินยืม 5,455,028.49           5,501,465.70            

ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน -                       -                        

ลูกหนี้อ่ืน -                       -                        

รวม ลูกหนี้ระยะส้ัน 13,298,397.44       12,748,946.06        

ลูกหนี้เงินยืมทดรองเปนยอดท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก สํานักงานฯ ใหพนักงานของสํานักงานฯ ยืมเงิน

เพ่ือใชสําหรับการดําเนินงาน ซ่ึงสํานักงานฯ มีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการใหยืมเงินดังกลาววา

วาจะตองมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนและจะตองนําเงินมาคืนภายในเวลาท่ีกําหนด

หมายเหตุท่ี 5 เงินลงทุนระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน 162,777,832.59       161,261,298.22        

เงินฝากประจํา ประเภท 10 เดือน 50,282,476.95         342,372,301.79        

เงินฝากประจํา ประเภท 6 เดือน 325,574,222.94       222,505,956.06        

เงินฝากประจํา ประเภท 12 เดือน 368,808,112.66       66,281,925.99          

รวม เงินลงทุนระยะส้ัน 907,442,645.14      792,421,482.06       

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 6 วัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

วัสดุคงคลัง 399,836.95             584,450.00              

วัสดุสํานักงานคงคลัง 2,797,435.84           2,138,704.38            

วัสดุงานศูนยประชุมฯ 292,104.00             324,919.00              

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น 315,688.00             1,596,935.40            

วัสดุงานชาง 2,909,693.36           2,938,156.88            

วัสดุงานบานพัก 260,129.16             33,463.00                

วัสดุงานบานงานครัว 810,000.00             810,000.00              

วัสดุและยารักษาโรคสัตว 2,197,182.77           895,016.95              

วัสดุรานขายของ อาหารวางและเครื่องด่ืม 377,246.04             470,283.72              

วัสดุประชาสัมพันธ 367,297.00             719,341.50              

วัสดุงานถายภาพ -                       -                        

วัสดุงานจราจรและความสะอาด 171,776.00             529,871.17              

รวม วัสดุคงเหลือ 10,898,389.12       11,041,142.00        

หมายเหตุท่ี 7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายจายลวงหนา 1,168,660.86           1,818,912.87            

ดอกเบี้ยคางรับ -                       2,051,676.23            

รายไดคางรับ 409,206.69             255,079.16              

ลูกหนี้สรรพากร 64,907.00               3,839,858.77            

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 213,935.37             339,988.90              

รวม สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,856,709.92         8,305,515.93          

หมายเหตุท่ี 8 ลูกหนี้ระยะยาว ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ลูกหนี้คาสินคาและบริการระยะยาว -                       -                        

รวมลูกหนี้ระยะยาว -                      -                       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 9 สินทรัพยชีวภาพ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม

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

บวก รายการซ้ือมาระหวางป 213,000.00             -                        

7,033,572.40           6,820,572.40            

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (1,745,589.51)          (1,402,812.97)           

สินทรัพยชีวภาพตนไม (สุทธ)ิ 5,287,982.89         5,417,759.43          

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต

สินทรัพยชีวภาพ-สัตวมีชีวิต (ยกมา) 188,832,850.00       189,296,770.00        

ปรับปรุง คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย -                       -                        

สินทรัพยชีวภาพคงเหลือ 188,832,850.00       189,296,770.00        

บวก รายการซ้ือมาระหวางป -                       -                        

รายการใหกําเนิด 789,000.00             10,070,400.00          

รายการรับบริจาค 200,000.00             226,000.00              

รายการรับชําระหนี้ -                       -                        

รายการแลกเปลี่ยน 150,000.00             608,000.00              

รายการปรับลดลูกหนี้แลกเปลี่ยน -                       -                        

รายการปรับมูลคาสินทรัพยชีวภาพ -                       -                        

รายการกันเงินไวซ้ือ -                       -                        

189,971,850.00       200,201,170.00        

หัก รายการเสียชีวิต (2,022,000.00)          (9,790,020.00)           

รายการแลกเปลี่ยน -                       (1,080,000.00)           

รายการบริจาคให (40,000.00)              (160,000.00)             

รายการจําหนาย -                       -                        

รายการคืน -                       -                        

รายการกันเงินไวซ้ือปกอน -                       -                        

สินทรัพยชีวภาพ-สิ่งมีชีวิต (สุทธิ) 187,909,850.00      189,171,150.00       

รวม สินทรัพยชีวภาพ 193,197,832.89      194,588,909.43       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ปรับภูมิทัศน 55,991,855.50         55,991,855.50          

หัก คาตัดจําหนายสะสม (44,428,139.14)        (34,664,064.89)         

ปรับภูมิทัศน (สุทธ)ิ 11,563,716.36       21,327,790.61        

อาคารและสิ่งปลูกสราง 2,931,787,694.14     2,913,639,943.11      

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (700,489,758.59)      (551,308,217.22)       

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธ)ิ 2,231,297,935.55   2,362,331,725.89    

อุปกรณ 875,219,504.19       868,005,653.74        

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (700,071,251.76)      (554,843,157.86)       

อุปกรณ (สุทธ)ิ 175,148,252.43      313,162,495.88       

ยานพาหนะ 99,319,330.73         98,639,330.73          

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (81,093,493.28)        (64,893,950.62)         

ยานพาหนะ (สุทธ)ิ 18,225,837.45       33,745,380.11        

งานระหวางกอสราง 58,140,000.00       286,500.00            

รวม ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง (สุทธิ) 2,494,375,741.79   2,730,853,892.49    

หมายเหตุท่ี 11 สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 534,109,605.97       531,375,915.98        

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (121,822,898.12)      (95,149,694.96)         

รวม สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 412,286,707.85      436,226,221.02       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 12 สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

โปรแกรมคอมพิวเตอร 54,907,657.59         54,710,857.59          

หัก คาตัดจําหนายสะสม (48,817,593.82)        (35,018,834.55)         

โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธ)ิ 6,090,063.77         19,692,023.04        

สิทธิในการขาย 2,694.31                2,694.31                 

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

สิทธิในการขาย (สุทธ)ิ -                      -                       

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 6,090,063.77         19,692,023.04        

หมายเหตุท่ี 13 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินมัดจํากลองกระดาษชําระ 18,132.00               18,132.00                

เงินประกันการใชไฟฟา 102,252.00             102,252.00              

รวม สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 120,384.00           120,384.00            

หมายเหตุท่ี 14 เจาหนี้ระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เจาหนี้การคา -                       -                        

เช็คคางจาย 2,007,368.42           605,351.75              

เจาหนี้จากการแลกเปลี่ยน 5,034,500.00           5,334,500.00            

รวม เจาหนี้ระยะส้ัน 7,041,868.42         5,939,851.75          

หมายเหตุท่ี 15 คาใชจายคางจาย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ใบสําคัญคางจาย 173,667.14             310,513.69              

คาสาธารณูปโภคคางจาย 622,612.09             58,506.92                

คาสอบบัญชีคางจาย 770,000.00             -                        

ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง

ภ.ง.ด. 1 15,000.00               

ภ.ง.ด. 3 46,108.51               67,019.02                

ภ.ง.ด. 53 64,897.25               60,517.12                

คาใชจายคางจายอ่ืน 76,762,323.22         18,036,323.05          

รวม คาใชจายคางจาย 78,454,608.21       18,532,879.80        
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 16 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดรับลวงหนา 14,333,676.32         12,687,774.72          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,684,102.68           2,805,597.27            

รวม หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16,017,779.00       15,493,371.99        

หมายเหตุท่ี 17 เงินรับฝากอ่ืนระยะยาว ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินรับฝากสํานักงานฯ-สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 17,323,256.07         17,323,256.07          

รวม เงินรับฝากอ่ืน 17,323,256.07       17,323,256.07        

หมายเหตุท่ี 18 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินประกันสัญญา 11,203,633.57         9,356,741.19            

เงินประกันผลงาน 308,400.00             77,533.32                

เงินประกันซอง 977,000.00             -                        

เงินประกันกันอ่ืน -                       -                        

รวม หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 12,489,033.57       9,434,274.51          

หมายเหตุท่ี 19 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจาย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 4,223,217,356.97     4,350,381,959.37      

หัก รายการปรับปรุงบัญชีรายไดสูง/(ตํ่า) (4,242,644.73)          (4,163,783.75)           

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 4,218,974,712.24     4,346,218,175.62      

บวก รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจาย 1,222,304.54           (12,602,240.98)         

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 4,220,197,016.78   4,333,615,934.64    
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 20 รายไดจากการขายสินคาและบริการ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดจากการขายสินคา

รายไดจากการขายอาหารวางและเครื่องด่ืม 6,228,818.65           6,182,998.40            

รายไดจากการจําหนายอาหารสัตว 1,666,170.00           1,889,970.00            

รายไดจากการจําหนายของท่ีระลึก 536,471.00             701,804.73              

รวมรายไดจากการขายสินคา 8,431,459.65         8,774,773.13          

รายไดจากการใหบริการ

รายไดจากคาบริการเขาชมสัตว 152,291,652.29       151,110,263.34        

รายไดจากการใหบริการถายภาพกับสัตว -                       927,228.25              

รายไดจากการทํากิจกรรมกับสัตว 4,261.64                24,448.43                

รายไดจากการใหบริการบานพักและหองประชุมสัมมนา 2,628,714.83           4,139,230.86            

รายไดจากการใหบริการรถ 621,614.21             146,503.74              

รายไดจากการใหบริการสถานท่ี 10,458,208.46         17,901,557.28          

รายไดจากกิจกรรม Segway -                       18,072.06                

รายไดจากการใหบริการรานอาหาร-giraffe -                       -                        

รายไดจากการใหบริการเครื่องเลนเด็กและมาหมุน -                       -                        

หัก สวนลดจาย (55,485,118.49)        (66,904,785.51)         

รวมรายไดจากการใหบริการ 110,519,332.94      107,362,518.45       

รายไดจากการใหเชาอสังหาริมทรัพย 785,732.27             259,007.42              

สวนแบงรายไดและผลตอบแทนจากการใหบริการ -                       11,321.72                

รวม รายไดจากการขายสินคาและบริการ 119,736,524.86      116,407,620.72       

หมายเหตุท่ี 21 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดจากการบริจาค-มีวัตถุประสงค -                       3,000.00                 

รายไดจากการบริจาค-ไมมีวัตถุประสงค -                       -                        

รวม รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค -                      3,000.00                
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 22 รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

กําไรจากการใหกําเนิด 2,598,600.00           10,070,400.00          

กําไรจากการจําหนาย 129,000.00             826,000.00              

กําไรจากการแลกเปลี่ยน 150,000.00             1,000.00                 

รายไดจากการรับบริจาค 200,000.00             226,000.00              

รายไดจากการปรับมูลคาสินทรัพย -                       -                        

รวม รายไดจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 3,077,600.00         11,123,400.00        

หมายเหตุท่ี 23 รายไดอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

รายไดดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน 5,584,750.18           8,472,291.68            

รายไดดอกเบี้ยรับจากการผิดนัดชําระ -                       -                        

รายไดจากการรับบริจาคทรัพย 72,491.56               88,786.19                

รายไดคาปรับ 280,192.74             335,271.58              

รายไดอ่ืน 681,537.79             349,211.72              

รวม รายไดอ่ืน 6,618,972.27         9,245,561.17          

หมายเหตุท่ี 24 คาใชจายดานบุคลากร ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

เงินเดือนและคาจาง

เงินเดือน 29,864,261.00         30,314,250.00          

โบนัส -                       11,837,900.00          

คาลวงเวลา 797,967.18             955,816.57              

คาจางชั่วคราว 6,126,813.00           6,015,943.00            

คาจางท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 708,000.00             550,000.00              

คาใชจายบุคลากรอ่ืน

คาเครื่องแบบ -                       -                        

เงินเพ่ิมคาครองชีพ -                       -                        

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,409,616.10           1,666,116.70            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 204,475.00             219,182.00              

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐ 1,071,104.50           1,403,444.00            

คาใชจายดานบุคลากรอ่ืน -                       539,817.66              

รวม คาใชจายดานบุคลากร 40,182,236.78       53,502,469.93        
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 25 คาใชจายดานการฝกอบรม ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ

คาลงทะเบียน 204,400.00             11,500.00                

คาพาหนะ 26,310.00               8,900.00                 

คาเบี้ยเลี้ยง 666.00                   3,500.00                 

คาท่ีพัก 4,800.00                51,000.00                

คาอาหาร 76,800.00               220,540.00              

คาใชจายอ่ืน 470.00                   5,400.00                 

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในประเทศ 313,446.00           300,840.00            

คาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ

คาลงทะเบียน -                       -                        

คาพาหนะ -                       -                        

คาเบี้ยเลี้ยง -                       -                        

คาท่ีพัก -                       -                        

คาใชจายอ่ืน -                       -                        

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมในตางประเทศ -                      -                       

คาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก

คาพาหนะ -                       -                        

คาอาหาร -                       -                        

คาใชจายอ่ืน -                       -                        

รวมคาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก -                      -                       

รวม คาใชจายดานการฝกอบรม 313,446.00           300,840.00            



17

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 26 คาใชจายในการเดินทาง ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายในการเดินทางในประเทศ

คาพาหนะ 684,850.54             705,098.43              

คาเบี้ยเลี้ยง 28,999.96               40,500.00                

คาท่ีพัก 98,870.00               135,202.50              

คาใชจายอ่ืน 10,000.00               -                        

รวมคาใชจายเดินทางในประเทศ 822,720.50           880,800.93            

คาใชจายเดินทางตางประเทศ

คาพาหนะ 200,259.69             82,645.22                

คาเบี้ยเลี้ยง 86,100.00               12,600.00                

คาท่ีพัก 103,000.12             74,615.00                

คาใชจายอ่ืน 5,746.00                -                        

รวมคาใชจายเดินทางตางประเทศ 395,105.81           169,860.22            

รวม คาใชจายในการเดินทาง 1,217,826.31         1,050,661.15          

หมายเหตุท่ี 27 คาวัสดุและคาใชสอย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาวัสดุ 4,085,866.35           5,271,883.86            

ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ 385,898.30             509,633.67              

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 4,062,511.63           5,130,428.20            

คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง 1,206,780.18           70,255.84                

คาจางเหมาบริการ 12,207,521.96         15,305,552.35          

คาใชสอยอ่ืน (คาใชสอย) 8,716,264.95           8,537,228.93            

รวม คาวัสดุและคาใชสอย 30,664,843.37       34,824,982.85        

หมายเหตุท่ี 28 คาสาธารณูปโภค ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาไฟฟา 9,193,889.17           9,224,327.44            

คาน้ําประปา 3,993,967.39           2,722,803.00            

คาโทรศัพท 238,582.09             303,231.08              

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 226,942.75             365,581.20              

คาบริการไปรษณียและขนสง 21,850.00               81,930.00                

รวม คาสาธารณูปโภค 13,675,231.40       12,697,872.72        
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 29 คาใชจายในการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายในการดูแลสัตว 9,767,513.88           9,340,862.09            

คาประชาสัมพันธ 1,036,628.81           3,571,353.18            

คาใชจายในการจัดงาน 53,217.45               220,769.34              

คาใชจายงานโครงการ/กิจกรรมพิเศษ 927,726.03             319,910.00              

คาศึกษาและวิจัย  406,500.00             -                        

คาลิขสิทธิ์ 63,863.80               48,986.77                

ตนทุนคาสินคาและบริการ 13,142,793.34         11,974,769.74          

รวม คาใชจายในการดําเนินงาน 25,398,243.31       25,476,651.12        

หมายเหตุท่ี 30 คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ขาดทุนจากการตาย 4,824,400.00           9,790,020.00            

ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน -                       -                        

ขาดทุนจากการจําหนาย 200,000.00             -                        

ขาดทุนจากการคืน -                       -                        

ขาดทุนจากการบริจาค 40,000.00               160,000.00              

รวม คาใชจายจากการบริหารสินทรัพยชีวภาพ 5,064,400.00         9,950,020.00          

หมายเหตุท่ี 31 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

ปรับภูมิทัศน 4,336,150.97           5,398,262.32            

อาคารและสิ่งปลูกสราง 74,579,271.87         74,149,225.13          

อุปกรณ 68,967,997.00         75,557,012.88          

ยานพาหนะ 7,444,944.84           8,657,077.81            

สินทรัพยชีวภาพ-ตนไม 171,796.39             170,045.72              

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 13,293,773.00         13,247,995.86          

สินทรัพยไมมีตัวตน 5,920,431.35           7,835,205.38            

รวม คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 174,714,365.42      185,014,825.10       
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุท่ี 32 คาใชจายอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีค.61 ณ วันท่ี 31 มีค.60

คาใชจายทางภาษี -                       -                        

คาใชจายอ่ืน -                       -                        

รวม คาใชจายอ่ืน -                      -                       


