
   
 

 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 
 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
แบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแส
เงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุป
เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งสวนใหญเปน
ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมด ซึ่งอาจ
พบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทานได 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556  ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดแสดงความเห็นอยาง
ไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายการซื้อท่ีดินจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันวา
รายการดังกลาวเขาขายการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝายบริหารอยูระหวางดําเนินการใหครบถวนตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได ท่ีมีผลบังคับใช มาถือปฏิบัติ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นดังกลาวขางตน ซึ่งใหขอสรุปวาไมพบ
สิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาลในสาระสําคัญ และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
12 เรื่องภาษีเงินได ท่ีมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติตามรายงานลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556  

 

 
(นายนริศ เสาวลักษณสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5369 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2557 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 214,724                151,263                165,305                91,896                  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  7 60,815                  54,901                  59,117                  53,232                  

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 277,975                291,418                222,154                249,431                

วัสดุคงเหลือ 3,228                    3,264                    3,228                    3,264                    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 556,742                500,846                449,804                397,823                

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 756                       756                       756                       756                       

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 9 10,494 38,471 10,494 38,471 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 295,103                295,103                

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนา 11 433,752                446,705                277,405                276,182                

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 14,744                  10,155                  - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13 155,633                160,430                154,917 159,594 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 2,327                    2,473                    1,635 1,657 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 6,473                    4,117                    5,256 2,924 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 624,179                663,107                745,566                774,687                

รวมสินทรัพย 1,180,921             1,163,953             1,195,370             1,172,510             

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการอื่น 38,590 36,761 36,133                  34,349                  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 468                       466                       723                       721                       

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - 550                       - 550                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 39,058                  37,777                  36,856                  35,620                  

หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,092                    1,711                    878                       877                       

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน
      ตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34,000                  34,000                  34,000                  34,000                  

      เงินกองทุนอนุรักษส่ิงแวดลอมคางจาย 2,382                    2,382                    2,382                    2,382                    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 37,474                  38,093                  37,260                  37,259                  

รวมหนี้สิน 76,532                  75,870                  74,116                  72,879                  

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 900,000 900,000 900,000 900,000 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
 - 900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 900,000 900,000 900,000 900,000 

สวนเกินมูลคาหุน 195,672 195,672 195,672 195,672 

กําไร (ขาดทุน) สะสม
 -  จัดสรรเพื่อเปนสํารองตามกฎหมาย 7,615                    7,615                    7,615                    7,615                    

 -  ยังไมไดจัดสรร 14,842                  29,765                  31,707                  41,313                  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (13,740)                 (44,969)                (13,740)                 (44,969)                

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,104,389             1,088,083             1,121,254             1,099,631             

สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,104,389             1,088,083             1,121,254             1,099,631             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,180,921             1,163,953             1,195,370             1,172,510             

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได  

รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ 60,970 56,916 60,970 56,916 

รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 38,679 31,526 38,679 20,553 

รายไดอ่ืน 1,888 1,699 1,689 1,359 

รวมรายได 101,537               90,141 101,338               78,828 

คาใชจาย

ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 37,522 35,650                 37,522 35,650 

ตนทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 29,707                 22,858                 29,693 13,396 

คาใชจายในการขาย 4,469                   2,922                   4,425 2,263 

คาใชจายในการบริหาร 20,184                 12,675                 15,161                 11,715                 

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                 - 20,083                 -

คาตอบแทนผูบริหาร 5 4,348                   3,735                   4,038                   3,035                   

ตนทุนทางการเงิน 1                          10                        1                          310                      

รวมคาใชจาย 116,314               77,850                 110,923               66,369                 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (14,777)                12,291 (9,585)                  12,459 

คาใชจายภาษีเงินได 14 (146) (2,923)                  (21)                       (2,758)                  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (14,923)                9,368                   (9,606)                  9,701                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
        - การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย (98)                       7,849                   (98)                       7,849                   

        - กําไรที่เกิดขึ้นระหวางงวดของรายการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 11,244                 - 11,244                 -

        - ปรับปรุงจัดประเภทรายการเปนขาดทุนจาก
           การขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                 - 20,083                 -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 31,229                 7,849                   31,229                 7,849                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 16,306                 17,217                 21,623                 17,550                 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (14,923)                9,368                   (9,606)                  9,701                   

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
(14,923)                9,368                   (9,606)                  9,701                   

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 16,306                 17,217 21,623                 17,550 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
16,306                 17,217 21,623                 17,550 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสําหรับงวด
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (บาท) (0.0166)                0.0104                 (0.0107)                0.0108                 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) รวม สวนของผูมี

ทุนที่ออกและ เปนสํารอง ยังไมไดจัดสรร ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง สวนของผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี รวม
ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) จากเงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 900,000 195,672 7,615 29,765 (44,969) 1,088,083 - 1,088,083 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสําหรับงวด - - - (14,923)                  - (14,923) - (14,923)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 31,229                               31,229 - 31,229 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (14,923)                  31,229                               16,306                   - 16,306 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 900,000 195,672 7,615 14,842 (13,740) 1,104,389 - 1,104,389 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 900,000 195,672 7,085 19,127 (69,344) 1,052,540 - 1,052,540 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 9,368                     - 9,368 - 9,368                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 7,849                                 7,849 - 7,849                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 9,368                     7,849                                 17,217                   - 17,217                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 900,000 195,672 7,085 28,495 (61,495) 1,069,757 - 1,069,757 

งบการเงินรวม
พันบาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) 

ทุนที่ออกและ จัดสรรเพื่อเปน ยังไมไดจัดสรร ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวม
ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) จากเงินลงทุนเผื่อขาย สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 900,000 195,672 7,615 41,313 (44,969) 1,099,631 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสําหรับงวด - - - (9,606) - (9,606)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 31,229 31,229 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (9,606) 31,229 21,623 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 900,000 195,672 7,615 31,707 (13,740) 1,121,254 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 900,000 195,672 7,085 31,456 (69,344) 1,064,869 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 9,701 - 9,701 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 7,849 7,849 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 9,701 7,849 17,550 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 900,000 195,672 7,085 41,157 (61,495) 1,082,419 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

กําไร (ขาดทุน) สะสม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ยังไมไดตรวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (14,777)               12,291                (9,585)                 12,459                

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 6,103                  6,691                  5,983                  6,571                  

ตัดจําหนายตนทุนท่ีดินรอการพัฒนา 4,093                  - - -

ดอกเบี้ยรับ (168)                    (380)                    (138)                    (41)                      

ตนทุนทางการเงิน 1                         10                       1                         310                     

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                - 20,083                -

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (109)                    (45)                      (109)                    (45)                      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1                         9                         1                         -

กําไรจากการดาํเนินงานกอนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 15,227                18,576                16,236                19,254                

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (5,702)                 (7,348)                 (5,702)                 (5,665)                 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 27,050                19,852                27,277                12,035                

วัสดุคงเหลือ 37                       (1)                        37                       (1)                        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (225)                    99                       (202)                    (11)                      

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 1,830                  (7,759)                 1,785                  (7,257)                 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (620)                    - - -

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 37,597                23,419                39,431                18,355                

จายดอกเบี้ย - (6)                        - (541)                    

จายภาษีเงินได (2,680)                 (1,983)                 (2,680)                 (1,876)                 

รับคืนภาษีเงินได - 13,018                - 13,018                

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 34,917                34,448                36,751                28,956                

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ยังไมไดตรวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ตอ) "สอบทานแลว"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย (6,468)                 (6,160)                 (6,468)                 (6,160)                 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 45,590                - 45,590                -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - - 30,000                

เงินสดจายซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนา (4,748)                 (1,035)                 (1,223)                 -

เงินสดจายลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (4,589)                 - - -

เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (1,306)                 (4,202)                 (1,306)                 (4,202)                 

รับดอกเบี้ย 65                       - 65 -

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 28,544                (11,397)               36,658                19,638                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - (22,278)               

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว - (1,129)                 - -

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน - (1,129)                 - (22,278)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ 63,461                21,922                73,409                26,316                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 151,263              41,619                91,896                27,831                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 214,724              63,541                165,305              54,147                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และ
บริษัท มีท่ีทําการดังตอไปนี้ 
 

 สํานักงานใหญ : 447  ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกาก   

 อุตสาหกรรมแสมดํา 
: 68/39 หมู 3 ถนนแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

 ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหมมาบตาพุด สาย 6  ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจาก
กิจการอุตสาหกรรมตางๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินนี้มิได
รวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําป แตเนนการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอาน
ควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม 
มาถือปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอย 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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3. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยท่ีบริษัทมีอํานาจ
ควบคุมหรือถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปนี้ 
 

       สัดสวนการถือหุน 
    พันบาท  ท้ังทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว  ของบริษัท (รอยละ) 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ 
 31 มีนาคม

2557 
 31 ธันวาคม

2556 
 31 มีนาคม

2557 
 31 ธันวาคม

2556 
          

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 

ซื้อ ขาย และพัฒนา
ท่ีดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 

 170,000 
 

 170,000 
 

 99.99  99.99 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต         
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

 

ประกอบกิจการ
โรงงานกําจัดของเสีย

จากอุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  99.99  99.99 

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมระหวางกาลแลว 
 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2556 
 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุน และคาใชจาย สวนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัทท้ัง
ทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท  
 

ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี  
จํากัด (มหาชน)  

ขาย และใหเชาอสังหาริมทรัพย  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  ซื้อ ขาย และพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย  บริษัทยอย 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต  เมเนจเมนท  
(เอเซีย) จํากัด  

ประกอบกิจการโรงงานกําจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษัทยอย 

คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ  -  กรรมการ 
 

การกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี ้
รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อัตราตามท่ีตกลงกัน/ตามสัญญา 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน  ราคาตลาด 
คาใชจายอื่น  ราคาตามสัญญา 
ซื้อท่ีดิน  อางอิงจากราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ 

 

รายไดและคาใชจายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2557 และ 2556 มีดังนี ้
 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ดอกเบี้ยรับ        
   บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  -  310 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,308  1,311  1,308  1,311 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,256  1,186  1,256  1,186 

คาใชจายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 482  438  482  438 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีสําคัญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ        
ผลประโยชนระยะสั้น 4,348  3,735  4,038  3,035 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

มูลคาการซ้ือที่ดิน        
บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) -  91,534  -  91,534 

เงินทดรองจาย        
  คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 1,000  1,000  -  - 
คาเชาจายลวงหนา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2,280  1,968  2,280  1,968 
เงินมัดจําการเชา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34  24  34  24 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 51  42  51  42 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 417  424  417  424 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  255  255 

รวม 468  466  723  721 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหซื้อ
ท่ีดิน จํานวน 2 แปลง มูลคารวมท้ังสิ้น 91.53 ลานบาท จากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเพื่อนํามาพัฒนาเปนโครงการท่ีอยูอาศัย และ/หรือ อาคารพาณิชยเพื่อจําหนาย รายการดังกลาวเขาขายการทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน ท้ังนีภ้ายหลังรอบระยะเวลารายงาน ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ประจําป 2557 ไดมีมติอนุมัติใหสัตยาบันรับรอง
การเขาทํารายการซื้อท่ีดินดังกลาวแลว 
 

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาท่ีมีสาระสําคัญท่ีทําข้ึนกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธกิารดําเนินงาน (หมายเหตุ 16 (1)) 
 ข) สัญญาเชาท่ีดิน (หมายเหตุ 16 (2)) 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
 

14 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

เงินสด 500  500 500 500 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 213,950 150,493 164,531 91,126 
เงินฝากประจํา 274  270 274 270 
รวม 214,724  151,263 165,305 91,896 
 

7.     ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา - เรียกเก็บเงินแลว 40,256  40,840 40,256 40,840 
ลูกหนี้การคา - ยังไมไดเรียกเก็บเงิน 12,375 12,085 12,375 12,085 
ลูกหนี้การคา - อสังหาริมทรัพย 4,413  103 4,413 103 
คาเชาจายลวงหนาแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,280  1,968 2,280 1,968 
คาใชจายจายลวงหนา 2,769  2,142 2,732 2,104 
เงินทดรองจาย 4,592  3,689 3,382 2,479 
ลูกหนี้อื่น 1,428  1,481 977 1,060 
รวม 68,113  62,308 66,415 60,639 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,298) (7,407) (7,298) (7,407) 
สุทธ ิ 60,815  54,901 59,117 53,232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา –  เรียกเก็บเงินแลว        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 21,375  23,046  21,375  23,046 
เกินกําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน 11,939 10,736 11,939 10,736 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน 132 177 132 177 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 122 284 122 284 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 6,688 6,597 6,688 6,597 
     40,256 40,840 40,256 40,840 
     

ลูกหนี้การคา -  อสังหาริมทรัพย     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,310 - 4,310 - 
เกินกําหนดชําระ     
   นอยกวา 3 เดือน - - - - 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน - - - - 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 103 103 103 103 
     4,413  103  4,413  103 
รวม 44,669 40,943 44,669 40,943 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,298) (7,407) (7,298) (7,407) 
สุทธ ิ 37,371 33,536 37,371 33,536 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ        
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม (109)  (45)  (109)  (45) 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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8.       ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
  อาคารพาณิชยเพื่อขาย 24,011 24,653 24,862 25,698 
  อาคารชุดเพื่อขาย 254,356 280,765 211,292 237,733 
  งานระหวางกอสราง 13,608 - - - 
  รวม 291,975 305,418  236,154 263,431 
  หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนการพัฒนา        

อสังหาริมทรัพย (14,000)          (14,000)  (14,000) (14,000) 
  สุทธ ิ 277,975 291,418  222,154 249,431 
 

9.        เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลักทรัพยเผื่อขาย 
 
  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย         
ในความตองการของตลาด  83,440  10,494  97,280  38,471 
ซื้อระหวางงวด  6,468  -  6,160  - 
ขายระหวางงวด  (65,673)  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน  -  -  (20,000)  - 
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงรับรูในสวนของผูถือหุน  (13,741)  -  (44,969)  - 
สุทธ ิ 10,494  10,494  38,471  38,471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 

11.       ที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอการพัฒนา 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 446,705  276,182 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 4,748  1,223 
ตัดจําหนายเปนคาใชจาย (4,093)  - 
โอนไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (13,608)  - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 433,752  277,405 

 

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 10,155  - 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 4,589  - 
ตัดจําหนายระหวางงวด -  - 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด -  - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 14,744  - 

 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พันบาท 
 รอยละการถือหุน  ทุนชําระแลว  เงินลงทุน 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 99.99  99.99  170,000  170,000  170,000  170,000 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต   
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 99.99  99.99  200,000  200,000  200,000  200,000 
รวม         370,000  370,000 
หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน         (74,897)  (74,897) 
สุทธิ         295,103  295,103 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 160,430  159,594 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 1,306  1,306 
ตัดจําหนายระหวางงวด -  - 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด (6,103)  (5,983) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 155,633  154,917   

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรท่ีศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัท
ไดจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 25 ลานบาท 
และมูลคาสุทธติามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีจํานวนเงินประมาณ 35.2 ลานบาท และ 36.7 ลานบาท ตามลําดับ 
 
14. ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้  
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดปจจุบัน :          
   คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด   -  (2,528)  -  (2,528) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :          
   คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด         

   ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (146)  (6)  (21)  (9)  

   คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการ         

   ลดอัตราภาษีเงินได -  (389)  -  (221)  

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน (146)  (2,923)  (21)  (2,758)  

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้ 
      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
31 มีนาคม 

2557  31 ธันวาคม 
2556  31 มีนาคม 

2557  31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,460  1,482  1,460  1,482 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 218  342  175  175 
อื่นๆ 649  649  -  - 
รวม 2,327  2,473  1,635  1,657 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี ซึ่งไมไดนําไปรวม
ในการคํานวณสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวม จํานวน 104.94 
ลานบาท และ 156.17 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 102.64 ลานบาท และ 153.87 ลานบาท เนื่องจากความ 
ไมแนนอนท่ีจะใชประโยชนทางภาษีจากรายการดังกลาวในอนาคต 

 
15. ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานและสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวนใหกับ
สวนงานไดอยางสมเหตุสมผล 
 

สวนงานที่รายงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงาน 2 สวนงาน คือ  
สวนงานท่ี 1 ธรุกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม 
สวนงานท่ี 2     ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร  
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทและบริษัทย อยมีสวนงาน 
ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานท่ีรายงาน มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 

รายไดจากลูกคาภายนอก 60,970  56,916  38,679  31,526  99,649  88,442 
รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  -  -  - 
รวมรายได 60,970  56,916  38,679  31,526  99,649  88,442 

            

ดอกเบ้ียรับ 139  41  169  636  308  677 
ดอกเบ้ียจาย -  310  -  95  -  405 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 5,983  6,571  29  29  6,012  6,600 

            
กําไรกอนภาษีเงินได 12,294  10,797  1,556  5,242  13,850  16,039 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
สินทรัพยของสวนงาน 207,890  208,479  625,588  643,331  833,478  851,810 
รายจายฝายทุน 1,306  21,742  -  -  1,306  21,742 
หนี้สินของสวนงาน 36,382  36,382  -  -  36,382  36,382 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  2556 

รายได   
รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน 99,649 88,442 
รายไดอื่น 1,888 2,098 
 101,537 90,540 
ตัด รายการรายไดระหวางสวนงาน - - 
      รายการดอกเบ้ียรับและอื่น ๆ - (399) 
รายไดรวม 101,537 90,141 
    

กําไรหรือขาดทุน   
รวมกําไรจากสวนงานท่ีรายงาน 13,850 16,039 
รายการตัดบัญชี - - 

 13,850 16,039 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน    
- รายไดอื่น 23  102 
- ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (20,083)  - 
- คาตอบแทนผูบริหาร (4,348)  (3,735) 
- คาใชจายดําเนินงานอื่น (4,219)  (115) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (14,777)  12,291 
 

การกระทบยอดสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย    
รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 833,478  851,810 
รายการตัดบัญชี (3,811)  (3,811) 

 829,667  847,999 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 351,254  315,954 
สินทรัพยรวม 1,180,921  1,163,953 
    



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
หนี้สิน    
รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 36,382  36,382 
รายการตัดบัญชี (294)  (294) 

 36,088  36,088 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 40,444  39,782 
หนี้สินรวม 76,532  75,870 
 

16. สัญญา 
 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาดังตอไปนี้ 
 

1)  สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) รวมท้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน 
10 ป  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาว  บริษัทตองจายคาเชารายป  ปท่ี  1-5  เปนเงินประมาณ 1.1 ลานบาทตอป ปท่ี 6-10      
เปนเงินประมาณ 1.4 ลานบาทตอป และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามอัตราของกากท่ีใหบริการ สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ไมเกินหนึ่งป 1.4  1.4 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 2.1  2.4 

 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเชาจะตองลงทุนไมนอยกวา 36 ลานบาท เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยท่ีเชา ตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาท่ีผูใหเชากําหนดหรือท่ีผูเชาเสนอ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหเชากอน 
 

2) สัญญาเชาท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลาเชา 
30 ป จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษัทตองจายคาเชาในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ไมเกินหนึ่งป   5.3    5.3 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 22.2  22.1 
เกินหาป 50.2  51.6 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 (สอบทานแลว) 
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3) สัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเชา 16 ป บริษัทตองจายคาเชารายป  ปท่ี  1-4  เปนเงินประมาณ 0.2 
ลานบาทตอป ปท่ี 5-8 เปนเงินประมาณ 0.2 ลานบาทตอป ปท่ี 9-12 เปนเงินประมาณ 0.3 ลานบาทตอป ปท่ี 13-16 เปนเงิน
ประมาณ 0.3 ลานบาทตอป สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 กันยายน 2555 จนถึงวันท่ี 5 กันยายน 2571  โดยบริษัทตองจายคา
เชาในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 31 มีนาคม 2557  31 ธันวาคม 2556 
ไมเกินหนึ่งป   0.2    0.2 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1.1  1.0 
เกินหาป 3.0  3.1 

 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 

ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมี 
 

1) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันสัญญาเชาและสัญญาการ
ใหบริการบําบัดกากเปนจํานวน 21.4 ลานบาทและ 21.1 ลานบาท ตามลําดับ 
 

2) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันการจัดทําสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเปนจํานวน 0.8 ลานบาท 
 

3) ภาระผูกพันรายจายฝายทุน เปนจํานวน 14.4 ลานบาท และ 15.6 ลานบาท ตามลําดับ 
 

18. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 มีมติท่ีสําคัญ ดังนี ้
 

1. อนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.53 ลานบาท 
 

2. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1" หรือ 
"GENCO -W1") จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 
 

3. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 180,000,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
 

4. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 180,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 
 

5. อนุมัติใหสัตยาบันรับรองการเขาทํารายการซื้อท่ีดินจากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มูลคารวม 
91.53 ลานบาท ซึ่งเปนการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
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