
   
 

 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 
และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 
 
 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหร ับงวด 
สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 “เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล” สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา 
 

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 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 
เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2556  ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดแสดง
ความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายการซื้อท่ีดินจากกิจการท่ี
เกี่ยวของกันวารายการดังกลาวเขาขายการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝายบริหารอยูระหวางดําเนินการใหครบถวนตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการ 
นํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได ท่ีมีผลบังคับใช มาถือปฏิบัติ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวด 
สามเดือนและเกา เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 งบแสดงการเปลี ่ยนแปลงสวนของผู ถือหุนรวม และงบกระแส 
เงินสดรวม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 ของ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชี
อื่นดังกลาวขางตน ซึ่งใหขอสรุปวาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลในสาระสําคัญ และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเ งินได ท่ีมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติตามรายงานลงวันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
(นายนริศ เสาวลักษณสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5369 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน 2557 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 246,692                151,263                199,430                91,896                  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  7 53,132                  54,901                  51,418                  53,232                  

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 583,830                291,418                400,151                249,431                

วัสดุคงเหลือ 3,205                    3,264                    3,205                    3,264                    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 886,859                500,846                654,204                397,823                

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 756                       756                       756                       756                       

เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 9 10,386 38,471 10,386 38,471 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 350,978                295,103                

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนา 11 327,561                446,705                171,214                276,182                

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 47,149                  10,155                  - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13 150,637                160,430                149,018 159,594 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 17 2,320                    2,473                    1,628 1,657 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 10,073                  4,117                    8,712 2,924 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 548,882                663,107                692,692                774,687                

รวมสินทรัพย 1,435,741             1,163,953             1,346,896             1,172,510             

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น 14 237,000                - 140,000                -

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการอื่น 44,466 36,761 38,147                  34,349                  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 3,413                    466                       3,413                    721                       

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - 550                       - 550                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 284,879                37,777                  181,560                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                    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 35,092                  38,093                  34,878                  37,259                  

รวมหนี้สิน 319,971                75,870                  216,438                72,879                  

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 

 - 1,080,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2557 และ 

   900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2556 15 1,080,000 900,000 1,080,000 900,000 

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 26,331                  29,765                  41,019                  41,313                  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (13,848)                (44,969)                (13,848)                (44,969)                

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,115,770             1,088,083             1,130,458             1,099,631             

สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,115,770             1,088,083             1,130,458             1,099,631             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,435,741             1,163,953             1,346,896             1,172,510             

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได  5

รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ 66,407 61,172 66,407 61,172 

รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 40,378 54,041 35,978 48,657 

รายไดอ่ืน 1,737 1,914 1,666 1,658 

รวมรายได 108,522                117,127 104,051                111,487 

คาใชจาย 5

ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 41,563 38,929                  41,563 38,929 

ตนทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 29,623                  37,511                  26,195 33,342 

คาใชจายในการขาย 5,125                    5,117                    4,627 4,806 

คาใชจายในการบริหาร 16,371                  12,546                  15,421                  11,843                  

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - -

คาตอบแทนผูบริหาร 5 4,415                    4,320                    4,176                    3,870                    

ตนทุนทางการเงิน 3,330                    4                           1,909                    -

รวมคาใชจาย 100,427                98,427                  93,891                  92,790                  

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 8,095                    18,700 10,160                  18,697 

คาใชจายภาษีเงินได 17 (1,348) (3,773) (1,348)                   (3,775)                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,747                    14,927                  8,812                    14,922                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
        - การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย 193                       1,933                    193                       1,933                    

        - กําไรท่ีเกิดขึ้นระหวางงวดของรายการขายหลักทรัพยเผื่อขาย - - - -

        - ปรับปรุงจัดประเภทรายการเปนขาดทุนจาก
           การขายหลักทรัพยเผื่อขาย - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 193                       1,933                    193                       1,933                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,940                    16,860                  9,005                    16,855                  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 6,747                    14,927                  8,812                    14,922                  

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - - -
6,747                    14,927                  8,812                    14,922                  

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 6,940                    16,860 9,005                    16,855 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - - -
6,940                    16,860 9,005                    16,855 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสําหรับงวด
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (บาท) 18 0.0075                  0.0166                  0.0098                  0.0166                  

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว"
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได  5

รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ 185,602 178,619 185,602 178,619 

รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 131,601 144,193 122,452 102,464 

รายไดอื่น 6,387 5,042 5,960 4,121 

รวมรายได 323,590               327,854 314,014               285,204 

คาใชจาย 5

ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 117,462 112,495 117,462 112,495 

ตนทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99,119                 103,641               91,835 69,385 

คาใชจายในการขาย 14,696                 12,774                 14,002 10,309 

คาใชจายในการบริหาร 57,977                 55,351                 51,448                 52,830                 

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                 - 20,083                 -

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 4,125                   -

คาตอบแทนผูบริหาร 5 13,100                 12,496                 12,311                 10,776                 

ตนทุนทางการเงิน 3,331                   17                        1,910                   311                      

รวมคาใชจาย 325,768               296,774               313,176               256,106               

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,178)                  31,080 838                      29,098 

คาใชจายภาษีเงินได 17 (1,256) (9,133) (1,132)                  (8,973)                  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (3,434)                  21,947                 (294)                     20,125                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
        - การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย (206)                     3,738                   (206)                     3,738                   

        - กําไรที่เกิดข้ึนระหวางงวดของรายการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 11,244                 - 11,244                 -

        - ปรับปรุงจัดประเภทรายการเปนขาดทุนจาก
           การขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                 - 20,083                 -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 31,121                 3,738                   31,121                 3,738                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 27,687                 25,685                 30,827                 23,863                 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (3,434)                  21,947                 (294)                     20,125                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
(3,434)                  21,947                 (294)                     20,125                 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 27,687                 25,685 30,827                 23,863 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
27,687                 25,685 30,827                 23,863 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสําหรับงวด
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท (บาท) 18 (0.0038)                0.0244                 (0.0003)                0.0224                 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) รวม สวนของผูมี

ทุนที่ออกและ เปนสํารอง ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง สวนของผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี รวม
ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 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 - - - (3,434)                     - (3,434) - (3,434)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 31,121                                31,121 - 31,121 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (3,434)                     31,121                                27,687                    - 27,687 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 900,000 195,672 7,615 26,331 (13,848) 1,115,770 - 1,115,770 

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 21,947                    - 21,947 - 21,947                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 3,738                                  3,738 - 3,738                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 21,947                    3,738                                  25,685                    - 25,685                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 900,000 195,672 7,085 41,074 (65,606) 1,078,225 - 1,078,225 

งบการเงินรวม
พันบาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) 

ทุนที่ออกและ จัดสรรเพื่อเปน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวม
ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากเงินลงทุนเผื่อขาย สวนของผูถือหุน

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสําหรับงวด - - - (294) - (294)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 31,121 31,121 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (294) 31,121 30,827 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 900,000 195,672 7,615 41,019 (13,848) 1,130,458 

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 20,125 - 20,125 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 3,738 3,738 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 20,125 3,738 23,863 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 900,000 195,672 7,085 51,581 (65,606) 1,088,732 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

กําไร (ขาดทุน) สะสม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



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

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,178)                  31,080                 838                       29,098                 

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 19,894                 18,359                 19,499                 17,998                 

ตัดจําหนายตนทุนท่ีดินรอการพัฒนา 4,093                   5                           - 5                           

ดอกเบี้ยรับ (856)                     (1,360)                  (644)                     (527)                     

รายไดเงินปนผล (24)                       (114)                     - (114)                     

ตนทุนทางการเงิน 3,331                   17                         1,910                   311                       

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (374)                     - (374)                     -

ตัดจําหนายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 4                           294                       - -

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 4,125                   -

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                 - 20,083                 -

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (145)                     (85)                       (145)                     (85)                       

ตัดจําหนายสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 424                       - 424                       -

เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม - 10,231                 - 10,231                 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1                           26                         - 1                           

กําไรจากการดําเนินงานกอนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 44,253                 58,453                 45,716                 56,918                 

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 2,229                   (9,087)                  2,195                   (6,046)                  

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (44,527)                94,394                 83,557                 62,285                 

วัสดุคงเหลือ 59                         (62)                       59                         (62)                       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (378)                     121                       (325)                     (38)                       

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 7,320                   (7,941)                  4,580                   (6,847)                  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (620)                     - 2                           -

เงินกองทุนอนุรักษส่ิงแวดลอมคางจาย (2,382)                  - (2,382)                  -

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 5,954                   135,878               133,402               106,210               

จายดอกเบี้ย - (6)                         - (541)                     

จายภาษีเงินได (7,234)                  (9,787)                  (7,117)                  (9,367)                  

รับคืนภาษีเงินได - 40,330                 - 40,330                 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (1,280)                  166,415               126,285               136,632               

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ยังไมไดตรวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ตอ) "สอบทานแลว"
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกันลดลง - 149                       - 149                       

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

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 45,590                 - 45,590                 -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย - - - 30,000                 

เงินสดจายซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนา (132,834)              (8,205)                  (129,309)              (3,732)                  

เงินสดจายลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (36,994)                - - -

เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (10,525)                (12,572)                (9,347)                  (12,572)                

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย - - (60,000)                -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 374                       - 374                       -

รับดอกเบี้ย 542                       656                       409                       532 

รับเงินปนผล 24                         114                       - 114                       

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (140,291)              (26,018)                (158,751)              8,331                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 237,000               - 140,000               -

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - (22,278)                

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว - (1,129)                  - -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 237,000               (1,129)                  140,000               (22,278)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ 95,429                 139,268               107,534               122,685               

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 246,692               180,887               199,430               150,516               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 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) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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3. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยท่ีบริษัทมีอํานาจ
ควบคุมหรือถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปนี้ 
 

       สัดสวนการถือหุน 
    พันบาท  ท้ังทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว  ของบริษัท (รอยละ) 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ 
 30 กันยายน 

2557 
 31 ธันวาคม

2556 
 30 กันยายน

2557 
 31 ธันวาคม

2556 
          

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 

ซื้อ ขาย และพัฒนา
ท่ีดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 

 230,000 
 

 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 บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  ซื้อ ขาย และพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย  บริษัทยอย 
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 สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 2557  2556  2557  2556 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน       
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,300 1,337  3,923  3,972 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,168 1,263  3,474  3,549 
คาใชจายอ่ืน       
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 458 351  1,405  1,302 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 2557  2556  2557  2556 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน       
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,300 1,337  3,923  3,972 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,167 1,263  3,474  3,549 
คาใชจายอ่ืน       
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 458 351  1,405  1,302 
ตนทุนทางการเงิน       
  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด - -  -  311 
 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีสําคัญ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 2557  2556  2557  2556 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ        
ผลประโยชนระยะสั้น 4,415  4,320  13,100  12,496 
 
 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
 2557  2556  2557  2556 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ        
ผลประโยชนระยะสั้น 4,176  3,870  12,311  10,766 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  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 -  1,968  -  1,968 
เงินมัดจําการเชา        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34  24  34  24 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2,715  42  2,715  42 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 698  424  698  424 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  -  225 

รวม 3,413  466  3,413  721 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหซื้อ
ท่ีดิน จํานวน 2 แปลง มูลคารวมท้ังสิ้น 91.5 ลานบาท จากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเพื่อนํามาพัฒนาเปนโครงการท่ีอยูอาศัย และ/หรือ อาคารพาณิชยเพื่อจําหนาย รายการดังกลาวเขาขายการทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน ท้ังนี้ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ประจําป 2557 ไดมีมติอนุมัติใหสัตยาบันรับรองการเขาทํารายการซื้อท่ีดิน
ดังกลาวแลว 
 

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาท่ีมีสาระสําคัญท่ีทําข้ึนกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 20 (1)) 
 ข) สัญญาเชาท่ีดิน (หมายเหตุ 20 (2)) 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

เงินสด 500  500 500 500 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 245,907 150,493 198,645 91,126 
เงินฝากประจํา 285  270 285 270 
รวม 246,692  151,263 199,430 91,896 
 

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา - เรียกเก็บเงินแลว 39,657  40,840 39,657 40,840 
ลูกหนี้การคา - ยังไมไดเรียกเก็บเงิน 12,309 12,085 12,309 12,085 
ลูกหนี้การคา - อสังหาริมทรัพย 103  103 103 103 
คาเชาจายลวงหนาแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -  1,968 - 1,968 
คาใชจายจายลวงหนา 2,089  2,142 2,089 2,104 
เงินทดรองจาย 4,147  3,689 2,957 2,479 
ลูกหนี้อื่น 2,089  1,481 1,565 1,060 
รวม 60,394  62,308 58,680 60,639 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,262) (7,407) (7,262) (7,407) 
สุทธ ิ 53,132  54,901 51,418 53,232 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
 

17 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา –  เรียกเก็บเงินแลว        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 23,235  23,046  23,235  23,046 
เกินกําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน 10,025 10,736 10,025 10,736 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน - 177 - 177 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 85 284 85 284 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 6,312 6,597 6,312 6,597 
     39,657  40,840 39,657 40,840 
ลูกหนี้การคา -  อสังหาริมทรัพย     
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - - - 
เกินกําหนดชําระ     
   นอยกวา 3 เดือน - - - - 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน - - - - 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 103 103 103 103 
     103  103  103  103 
รวม 39,760 40,943 39,760 40,943 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,262) (7,407) (7,262) (7,407) 
สุทธ ิ 32,498 33,536 32,498 33,536 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 2557  2556  2557  2556 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (1,222) 40 (145)  (85) 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 2557  2556  2557  2556 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (1,222) 40 (145)  (85) 
 

8.       ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
  อาคารพาณิชยเพื่อขาย 123,931 24,653 126,982 25,698 
  อาคารชุดเพื่อขาย 325,401 280,765 287,169 237,733 
  งานระหวางกอสราง 148,498 - - - 
  รวม 597,830 305,418  414,151 263,431 
  หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนการพัฒนา        

อสังหาริมทรัพย (14,000) (14,000)  (14,000) (14,000) 
  สุทธ ิ 583,830 291,418  400,151 249,431 
 

9.        เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลักทรัพยเผื่อขาย 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย         
ในความตองการของตลาด  83,440  10,386  97,280  38,471 
ซื้อระหวางงวด  6,468  -  6,160  - 
ขายระหวางงวด  (65,674)  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน  -  -  (20,000)  - 
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงรับรูในสวนของผูถือหุน  (13,848)  -  (44,969)  - 
สุทธ ิ 10,386  10,386  38,471  38,471 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลวของบริษัทยอย จาก 170,000,000 บาท (แบงเปน 17,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 230,000,000 บาท 
(แบงเปน 23,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2557  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 2557  2556  2557  2556 
ขาดทุนจากการดอยคา -  -  4,125  - 
 

11.       ที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอการพัฒนา 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 446,705  276,182 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 132,834  129,309 
ตัดจําหนายเปนคาใชจาย (4,093)  - 
โอนไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (247,885)  (234,277) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 327,561  171,214 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พันบาท 
 รอยละการถือหุน  ทุนชําระแลว  เงินลงทุน 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 99.99  99.99  230,000  170,000  230,000  170,000 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต   
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 99.99  99.99  200,000  200,000  200,000  200,000 
หัก คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน         (79,022)  (74,897) 
สุทธิ         120,978  125,103 
รวม         350,978  295,103 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 10,155  - 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 36,994  - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 47,149  - 

 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 160,430  159,594 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 10,525  9,347 
ตัดจําหนายระหวางงวด (424)  (424) 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด (19,894)  (19,499) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 150,637  149,018 

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรท่ีศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัท
ไดจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 25 ลานบาท 
และมูลคาสุทธติามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว มีจํานวนเงินประมาณ 31.8 ลานบาท และ 36.7 ลานบาท ตามลําดับ 
 

14. เงินกูยืมระยะส้ัน 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ท้ังจํานวนเปนเงินกูยืมจากการออกต๋ัวแลกเงิน เพื่อ
เสนอขายตอนักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) ผานสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งเปนผูแนะนํานักลงทุนแกบริษัทและบริษัท
ยอย เงินกูยืมดังกลาว มีตนทุนทางการเงิน เทียบเทาอัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.5 ตอป ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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15. ทุนเรือนหุน 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระหุนสามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้ 
 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตาม  30 กันยายน 2557  ราคาตาม  31 ธันวาคม 2556 
 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา 
 (บาท)  (พันหุน)  (พันบาท)  (บาท)  (พันหุน)  (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
หุนสามัญตนงวด 1.00  900,000  900,000  1.00  900,000  900,000 
บวก เพิ่มทุน 1.00  180,000  180,000  1.00  -  - 
หัก ลดทุน 1.00  -  -  1.00  -  - 
หุนสามัญสิ้นงวด 1.00  1,080,000  1,080,000  1.00  900,000  900,000 
            

ทุนที่ออกและเรียกชําระ            
หุนสามัญตนงวด 1.00  900,000  900,000  1.00  900,000  900,000 
บวก หุนสามัญเพิ่มข้ึน 1.00  -  -  1.00  -  - 
หุนสามัญสิ้นงวด 1.00  900,000  900,000  1.00  900,000  900,000 

 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 
180,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 900,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,080,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 180,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ครั้งท่ี 1 
 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 
 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ครั้งท่ี 1 ท่ีจัดสรรใหแกผูถือ 
หุนสามัญเดิมของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1” หรือ “GENCO-W1”) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 179,999,606 หนวย 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญใหม (โดยราคาการใชสิทธิและ

อัตราการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิทธิ : เทากับ 1.10 บาทตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 
จํานวนคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 : 179,999,606 หนวย 

 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทของ 
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 วันที่ออกและ 
เสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 
ราคาใชสิทธิ  
(บาทตอหุน) 

 อัตราการใชสิทธ ิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตอหุนสามัญ 

 จํานวนหุนที่
ถูกใชสิทธ ิ

 (หุน) 

 จํานวนหุนคงเหลือ 
เพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

(หุน) 

 
กําหนดการใชสิทธิ

คร้ังสุดทาย 
GENCO – W1  19 พฤษภาคม 2557  1.10  1 : 1  -  179,999,606  18 พฤษภาคม 2560 

 

17. ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุป
ไดดังนี้ 
      พันบาท 
      งบการเงินรวม 

      
สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุด 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเกาเดือน 
สิ้นสุด 30 กันยายน 

      2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดปจจุบัน :          
   คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด   (1,103)  (3,784)  (1,103)  (8,735) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :          
   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด        
   ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (245)  11  (153)  (10) 
   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการ        
   ลดอัตราภาษีเงินได -  -  -  (388) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน (1,348)  (3,773)  (1,256)  (9,133) 
 

      พันบาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุด 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเกาเดือน 
สิ้นสุด 30 กันยายน 

      2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดปจจุบัน :          
   คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด   (1,103)  (3,784)  (1,103)  (8,735) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :          
   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด        
   ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (245)  9  (29)  (17) 
   รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการ        
   ลดอัตราภาษีเงินได -  -  -  (221) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน (1,348)  (3,775)  (1,132)  (8,973) 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้ 
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
30 กันยายน 

2557  31 ธันวาคม 
2556  30 กันยายน 

2557  31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,453  1,482  1,453  1,482 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 218  342  175  175 
อื่นๆ 649  649  -  - 
รวม 2,320  2,473  1,628  1,657 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี ซึ่งไมไดนําไป
รวมในการคํานวณสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวม จํานวน 109.2 
ลานบาท และ 156.2 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 106.9 ลานบาท และ 153.9 ลานบาท เนื่องจากความ 
ไมแนนอนท่ีจะใชประโยชนทางภาษีจากรายการดังกลาวในอนาคต 

 

18. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป  
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีบริษัท อาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ 
ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสําหรับงวดสามเดือน และเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 
 

 พันบาท/พันหุน 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
กําไรสําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 6,747  14,927  8,812  14,922 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 900,000  900,000  900,000  900,000 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.0075  0.0166  0.0098  0.0166 
 

 พันบาท/พันหุน 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนของ 
บริษัทใหญ (3,434)  21,947  (294)  20,125 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 900,000  900,000  900,000  900,000 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) (0.0038)  0.0244  (0.0003)  0.0224 
 

บริษัทไมไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557  เนื่องจากมูลคายุติธรรม
ของหุนสามัญมีราคาเทากับราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

บริษัทไมไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557  เนื่องจากใบสําคัญแสดง
สิทธิซื้อหุนสามัญมีผลทําใหขาดทุนตอหุนลดลง 

 

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานและสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวนใหกับ
สวนงานไดอยางสมเหตุสมผล 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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สวนงานที่รายงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงาน 2 สวนงาน คือ  
สวนงานท่ี 1 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม 
สวนงานท่ี 2     ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร  
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยมีสวนงาน 
ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานท่ีรายงาน มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 

รายไดจากลูกคาภายนอก 66,407  61,172  40,378  54,041  106,785  115,213 
รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  -  -  - 
รวมรายได 66,407  61,172  40,378  54,041  106,785  115,213 

            

ดอกเบ้ียรับ 309  328  40  182  349  510 
ดอกเบ้ียจาย -  -  3,331  59  3,331  59 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 7,395  5,863  66  30  7,461  5,893 

            

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 13,079  13,303  (468)  9,811  12,611  23,114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 

รายไดจากลูกคาภายนอก 185,602  178,619  131,601  144,193  317,203  322,812 
รายไดระหวางสวนงาน -  -  -  -  -  - 
รวมรายได 185,602  178,619  131,601  144,193  317,203  322,812 

            

ดอกเบ้ียรับ 644  527  156  1,125  800  1,652 
ดอกเบ้ียจาย -  311  3,331  244  3,331  555 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 19,557  16,852  126  90  19,683  16,942 

            

กําไรกอนภาษีเงินได 29,716  22,378  5,682  21,332  35,398  43,710 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ธุรกิจใหบริการจัดการบําบัด

และกําจัดกากอุตสาหกรรม 
 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  รวมสวนงานท่ีรายงาน 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
สินทรัพยของสวนงาน 197,031  208,479  858,483  643,331  1,055,514  851,810 
รายจายฝายทุน 9,347  21,742  -  -  9,347  21,742 
หนี้สินของสวนงาน 34,000  36,382  -  -  34,000  36,382 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  
 2557  2556 

รายได   
รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน 106,785 115,213 
รายไดอื่น 1,737 1,973 
 108,522 117,186 
ตัด รายการรายไดระหวางสวนงาน - - 
      รายการดอกเบ้ียรับและอื่น ๆ - (59) 
รายไดรวม 108,522 117,127 
    

กําไรหรือขาดทุน   
รวมกําไรจากสวนงานท่ีรายงาน 12,611 23,114 
รายการตัดบัญชี - - 

 12,611 23,114 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน    
- รายไดอื่น 24  51 
- ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย -  - 
- คาตอบแทนผูบริหาร (4,415)  (4,320) 
- คาใชจายดําเนินงานอื่น (125)  (145) 
รวม 8,095  18,700 
ตัดรายการระหวางกัน -  - 
กําไรกอนภาษีเงินได 8,095  18,700 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  
 2557  2556 

รายได   
รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน 317,203 322,812 
รายไดอื่น 6,387 5,590 
 323,590 328,402 
ตัด รายการรายไดระหวางสวนงาน - - 
      รายการดอกเบ้ียรับและอื่น ๆ - (548) 
รายไดรวม 323,590 327,854 
    

กําไรหรือขาดทุน   
รวมกําไรจากสวนงานท่ีรายงาน 35,398 43,710 
รายการตัดบัญชี - - 

 35,398 43,710 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน    
- รายไดอื่น 56  255 
- ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (20,083)  - 
- คาตอบแทนผูบริหาร (13,100)  (12,496) 
- คาใชจายดําเนินงานอื่น (8,574)  (389) 
รวม (6,303)  31,080 
ตัดรายการระหวางกัน 4,125  - 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,178)  31,080 
 

การกระทบยอดสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย    
รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 1,055,514  851,810 
รายการตัดบัญชี (3,555)  (3,811) 

 1,051,959  847,999 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 383,782  315,954 
สินทรัพยรวม 1,435,741  1,163,953 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
หนี้สิน    
รวมหนี้สินของสวนงานท่ีรายงาน 34,000  36,382 
รายการตัดบัญชี (39)  (294) 

 33,961  36,088 
จํานวนท่ีไมไดปนสวน 286,010  39,782 
หนี้สินรวม 319,971  75,870 
 

20. สัญญา 
 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 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 
 30 กันยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
ไมเกินหนึ่งป 1.4  1.4 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1.4  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 
 30 กันยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
ไมเกินหนึ่งป 5.3  5.3 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 22.4  22.1 
เกินหาป 47.3  51.6 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 13-16เปนเงิน
ประมาณ 0.3 ลานบาทตอป สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 กันยายน 2555 จนถึงวันท่ี 5 กันยายน 2571  โดยบริษัทตองจายคา
เชาในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 30 กันยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
ไมเกินหนึ่งป   0.2    0.2 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1.1  1.0 
เกินหาป 2.9  3.1 

 

21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 

ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี 
 

1) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันสัญญาเชาและสัญญาการ
ใหบริการบําบัดกากเปนจํานวน 21.3 ลานบาทและ 21.1 ลานบาท ตามลําดับ 
 

2) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันการจัดทําสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเปนจํานวน 0.8 ลานบาท 
 

3) ภาระผูกพันรายจายฝายทุนและสัญญากอสรางโครงการอสังหาริมทรัพย เปนจํานวน 64.8 ลานบาท และ 15.6 ลานบาท 
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 51.1 ลานบาทและ 3.1 ลานบาทตามลําดับ) 
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