บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2550 “ สอบทานแลว ”
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 “ ตรวจสอบแลว ”
(รวมหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลวันที่ 31 มีนาคม 2549 “ สอบทานแลว ”)
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและหลักการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นาํ เสนอซ้ําซอนกับขอมูลทีไ่ ดรายงานไปแลว
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกบั งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ ไดรวมงบการเงินระหวางกาลของบริษทั บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม จํากัด
(มหาชน) และของบริษัทยอย หลังจากไดตดั ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว ดังตอไปนี้
- บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน ทางตรงรอยละ 99.99 บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไดจดทะเบียนเปน
บริษัทจํากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท เพือ่ ประกอบกิจการซื้อ ขาย และพัฒนา
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
- บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรอยละ 99.99 บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริง่ จํากัด ไดจดทะเบียน
เปนบริษทั จํากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพือ่ ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหาร
จัดการของเสียใหนํากลับมาใชประโยชนไดใหม
- บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุนทางตรงรอยละ 99.99 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
ไดจดทะเบียนเปนบริษทั จํากัดในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เพือ่ ประกอบธุรกิจ
ใหบริการขนสงและขนถายสินคาภายในประเทศ
- บริษัท อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท (เอเชีย) จํากัด ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุนทางออมรอยละ 99.99 โดยผานบริษัท เอเซีย
พัฒนา แลนด จํากัด บริษทั อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท (เอเชีย) จํากัด ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท เพื่อประกอบกิจการโรงงานกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
สวนงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุนรวม งบกําไรขาดทุนรวม และงบกระแส
เงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ไดรวมบัญชีของบริษัทยอย คือ บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จํากัด
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน ทางตรงรอยละ 99.99 บริษทั ยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549
และไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึน้ โดยใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ทั้งนี้ บริษทั ฯ ไดใชนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับงบการเงินประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีนโยบายการบัญชีที่เปดเผยเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ดังนี้
2.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษทั ยอยในงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดงตามวิธีราคาทุน
พิจารณาจากมูลคาสุทธิตามบัญชี (Net Book Value) และปจจัยอืน่ ประกอบ

บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนโดย

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษทั ฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใชวิธีปรับปรุงยอนหลังโดยถือเสมือนวาบริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด
เปนผลใหงบการเงินเฉพาะบริษทั มีกําไรสะสมตนป 2550 และตนป 2549 เพิ่มขึ้นจํานวน 396,792 บาท และลดลงจํานวน 2,221,410 บาท
ตามลําดับ กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ลดลงจํานวน 500,298 บาท ขาดทุนสุทธิสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 เพิ่มขึ้นจํานวน 2,709 บาท และเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึน้ จํานวน 396,792
บาท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษทั ฯ ดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย

4. รายการบัญชีกบั บุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งของบริษทั เกิดขึ้นจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคล/กิจการ
ที่เกี่ยวของกันเหลานี้เกี่ยวของกัน โดยการมีผูถอื หุน และ/หรือกรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาว ไดรวมไวในงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ตามเกณฑซึ่งตอรองกันโดยยุติธรรมระหวางบริษทั และบุคคล/กิจการที่เกีย่ วของกัน
สัญญาที่มีสาระสําคัญที่ทําขึ้นระหวางบริษทั และบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 15.2)
ข) สัญญาเชาที่ดิน (หมายเหตุ 15.3)
ยอดคางชําระที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกีย่ วของกันเหลานี้ ไดแสดงแยกไวตางหากในงบดุล สวนรายการบัญชีกับ
บุคคล/กิจการที่เกีย่ วของกัน ซึ่งมีนัยสําคัญและรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
2550
2549
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด

-

-

2,400

12,000

ขายสินคา
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

-

-

2,100

727

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด

-

-

740
81

739
30

คาขนสง
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด

-

-

5,271

1,325

คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1,974
865

1,891
855

1,974
865

1,891
855

คาใชจายอื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

610

589

610

589

-

-

1,748

1,585

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

ยอดลูกหนี้ และเจาหนี้คงเหลือที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม
2549 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550
ธันวาคม 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550
ธันวาคม 2549

ลูกหนี้การคา - เรียกเก็บเงินแลว
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

-

-

830

378

เงินทดรองจายแกกรรมการ

300

400

-

100

คาเชาจายลวงหนาแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4,783

2,434

4,783

2,434

เงินมัดจําการเชาแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4,348

4,348

4,348

4,348

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวม

33
307
340

112
303
415

4,052
33
307
4,392

2,264
112
303
2,679

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549
เงินตน
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
รวม
บวก ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
รวม
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550

100,000
11,000
111,000

-

-

100,000
11,000
111,000

6,329
209
6,538
117,538

740
81
821

-

7,069
290
7,359
118,359

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยสองแหง เปนเงินใหกูยืมประเภทมีกําหนดระยะเวลา และมีสัญญา ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.0 ตอป

5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนีท้ ี่คางชําระไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550
ธันวาคม 2549
เรียกเก็บเงินแลว :
ลูกหนี้การคา - คาบริการ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3
มากกวา
3
มากกวา
6
มากกวา 12
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550
ธันวาคม 2549

37,471

30,858

38,091

31,017

14,179
952
39
6,190
58,831

22,182
594
360
6,672
60,666

14,389
952
39
6,190
59,661

22,401
594
360
6,672
61,044

2,470

2,420

2,470

2,420

100
70
80
5
2,725

50
70
40
5
2,585

100
70
80
5
2,725

50
70
40
5
2,585

61,556
(4,891)

63,251
(4,503)

62,386
(4,891)

63,629
(4,503)

ลูกหนี้การคาที่เรียกเก็บเงินแลว - สุทธิ

56,665

58,748

57,495

59,126

ยังไมไดเรียกเก็บเงิน :
ลูกหนี้การคา - คาบริการ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

25,062
-

22,591
(35)

25,062
-

22,591
(35)

ลูกหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกเก็บเงิน - สุทธิ

25,062

22,556

25,062

22,556

เดือน
เดือน ถึง 6 เดือน
เดือน ถึง 12 เดือน
เดือนขึ้นไป

ลูกหนี้การคา - อสังหาริมทรัพย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
มากกวา
3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
รวมทั้งสิ้น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

6. คาที่ดนิ รอรับคืนจากผูขาย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 บริษทั ยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อทีด่ ินกับบุคคลอื่น เพือ่ พัฒนาที่ดินและทําการจําหนายในอนาคต
จํานวนเงิน 25 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินเต็มจํานวนแลวในวันทําสัญญา ตอมาบริษัทยอยไดรับการติดตอจากผูขายวา
ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหเปนของบริษัทยอยได เปนผลใหผูขายผิดสัญญา ผูขายจึงขอจายคืนเงินพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดใหกับ
บริษัทยอย ดังนี้
วันที่
2 กุมภาพันธ 2550
13 กุมภาพันธ 2550
20 กุมภาพันธ 2550
ภายในเดือนมิถุนายน 2550

จํานวนเงิน
4.0 ลานบาท
2.5 ลานบาท
6.0 ลานบาท
สวนที่เหลือทั้งหมด

7. เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษทั ฯ ไดทําสัญญาซื้อหองชุดกับบริษัทแหงหนึ่ง (ผูขาย) จํานวน 205 หอง ในราคา 31.15 ลานบาท และ
ทําสัญญาขายคืน ในราคา 41.30 ลานบาท โดยผูขายไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หองชุดใหแกบริษัทฯ แลว ณ วันทําสัญญา แตผูขาย
ยังคงมีหนาที่ตองชําระคาสวนกลาง คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาจัดการ หรือคาธรรมเนียมอื่นใด อันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หองชุดใหแก
นิติบุคคลอาคารชุดหรือหนวยงานใด ไปจนกวาจะมีการขายคืนตามสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด มีดังนี้

เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด
หัก ขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550
ธันวาคม 2549
31,150
31,150
(210)
(210)
30,940
30,940

8. เงินลงทุนในบริษทั ยอย
ชื่อบริษัท
บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
บริษัทยอยทางออม
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท
(เอเชีย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

ทุนชําระแลว
(พันบาท)

ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดนิ หรือ
อสังหาริมทรัพย
ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหาร
จัดการของเสียใหนํากลับมาใช
ประโยชนไดใหม
ประกอบกิจการใหบริการขนสงและ
ขนถายสินคาภายในประเทศ

การถือหุน และมี
กรรมการรวมกัน
การถือหุน และมี
กรรมการรวมกัน

200,000

การถือหุน และมี
กรรมการรวมกัน

5,000

ประกอบกิจการโรงงานกําจัด
ของเสียจากอุตสาหกรรม

การถือหุน และมี
กรรมการรวมกัน

60,000

20,000

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31
ธันวาคม 2549 ดังนี้

อัตราสวนการลงทุน
บริษัทยอย - วิธีราคาทุน
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด จํากัด
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
รวม

99.99
99.99
99.99

อัตราสวนการลงทุน
บริษัทยอย - วิธีราคาทุน
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด จํากัด
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จํากัด *
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด
รวม
* คืนทุนในป 2550

99.99
99.99
99.99
99.99

ราคาทุน
200,000
20,000
5,000
225,000

ราคาทุน
200,000
20,000
15,000
5,000
240,000

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
คาเผื่อการดอยคา
(17,502)
(17,502)
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
(ปรับปรุงใหม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
คาเผื่อการดอยคา
(15,809)
(15,809)

สุทธิ
182,498
20,000
5,000
207,498

สุทธิ
184,191
20,000
15,000
5,000
224,191

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรที่ศนู ยกาํ จัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทฯ
ไดจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงิน
หนังสือค้ําประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวม 50 ลานบาท มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว ณ วันที่
31 มีนาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนเงินประมาณ 97.1 ลานบาท และ 101.1 ลานบาท ตามลําดับ
10. ประมาณการหนีส้ ินสําหรับคาขนยายและกําจัดกากอุตสาหกรรม
ตามที่บริษัทฯ ถูกรองเรียนวาไดทําการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เปนพิษในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ไดปฏิเสธ
ขอกลาวหาขางตน และขณะนี้หนวยงานราชการทีเ่ กี่ยวของอยูระหวางการสอบสวนหาผูลักลอบนํากากอุตสาหกรรมไปทิ้งบริเวณดังกลาว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดรบั หนังสือขอความรวมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนยายและกําจัดกาก
อุตสาหกรรมรวมทั้งขุดลอกหนาดินที่ปนเปอนในจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ นําไปกําจัดดวยวิธีการที่ถกู ตองเหมาะสม โดยใหบริษัทฯ
จายคาใชจายไปกอน ในป 2547 บริษัทฯ ไดขนยายกากอุตสาหกรรมดังกลาวมาที่ศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดแลว บริษทั ฯ
ประมาณคาใชจา ยในการขนยายและกําจัดกากอุตสาหกรรมดังกลาวทั้งหมดประมาณ 20.6 ลานบาท คาใชจายที่เกิดขึ้นแลวในป 2547
มีจํานวนเงินประมาณ 15.8 ลานบาท สวนที่เหลือประมาณ 4.8 ลานบาท บริษัทฯ บันทึกเปน “ประมาณการหนี้สินสําหรับคาขนยายและ
กําจัดกากอุตสาหกรรม” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล อยางไรก็ตาม จํานวนเงินที่บริษทั ฯ จะไดรบั คืนสําหรับคาใชจายดังกลาว
ขึ้นอยูกับผลการสอบสวนหาผูรับผิดชอบจากหนวยงานราชการดังกลาว
11. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจาํ นวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษทั ฯ มีสํารองตามกฎหมายเปนเงินทั้งสิ้น 1.4 ลานบาท สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได
12. รายไดคาบริการของบริษทั
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในธุรกิจ
ประเภทบริการกําจัดขยะกากอุตสาหกรรมหรือบําบัดน้ําเสียสําหรับศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
รายไดคาบริการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 จําแนกตามกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน และ
ที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุนปรากฏดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
2550
2549
กิจการทีไ่ ดรับการสงเสริม
กิจการทีไ่ มไดรบั การสงเสริม
รวม

80,158
24,862
105,020

60,270
25,776
86,046

ในฐานะที่เปนบริษัทฯ ไดรบั การสงเสริมการลงทุนบริษทั ตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ที่กําหนดในบัตรสงเสริม
โดยเครงครัด

13. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 คํานวณโดยการหารกําไร
(ขาดทุน) สุทธิสําหรับแตละงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกระหวางงวด (900,000,000 หุน)
14. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยเกี่ยวกับการดําเนินงาน สําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 จําแนก
ตามสวนงานธุรกิจได ดังนี้

รายได
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
รายไดอนื่
คาใชจายสวนกลาง
คาตอบแทนกรรมการ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

ธุรกิจใหบริการ
2550
2549

พันบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2550
2549

2550

2549

105,020

86,046

11,709

11,735

116,729

97,781

21,692

8,199

4,780

5,424

26,472

13,623

6,563
20,043
715
395
151

3,404
16,253
680
14
304

11,731

(224)

15,316

13,353

4,727

2,900

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจใหบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550 ธันวาคม 2549 มีนาคม 2550 ธันวาคม 2549
สินทรัพยที่ใชในสวนงาน

883,002

862,984

360,408

346,242

รวม

รวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550 ธันวาคม 2549
1,243,410

1,209,226

15. สัญญาตาง ๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯ มีสัญญาดังตอไปนี้
15.1

สัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไดรับเงินมัดจําตามสัญญาแลวเปนจํานวน 18.1 ลานบาท และ
ตามเงื่อนไขในสัญญาระบุวาผูรับโอนจะตองใชสิทธิในการรับโอนสิทธิการเชาจากบริษทั ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550
โดยจะจายคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวใหแกบริษัทฯ เปนจํานวน 181 ลานบาท หากผูร ับโอนไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาไดก็จะขยายระยะเวลาการใชสิทธิออกไปไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผูรบั โอนจะตองแจงเปน
ลายลักษณอกั ษรใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
ตอมาในไตรมาสที่ 1 ป 2550 คาตอบแทนดังกลาวลดลงเหลือ 169.01 ลานบาท เนือ่ งจากจํานวนพื้นที่ของสิทธิการเชาที่
จะสงมอบลดลง

15.2 สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม(แสมดํา) รวมทัง้ ศูนยวิจัยและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน
10 ป ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว บริษัทฯ ตองจายคาเชารายป ปที่ 1-5 เปนเงินประมาณ 1.06 ลานบาทตอป
ปที่ 6-10 เปนเงินประมาณ 1.37 ลานบาทตอป และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามอัตราของกากที่ใหบริการ สัญญานี้
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
15.3 สัญญาเชาที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนผูถือหุน ของบริษทั ) 3 ฉบับ โดยมีระยะเวลาเชา 30 ป
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาในอัตราที่กําหนดไว
ในสัญญาและตามขอกําหนดของสัญญา บริษัทฯ ตองจายเงินมัดจําจํานวน 4.3 ลานบาท (ซึ่งบันทึกไวในบัญชี “เงินมัดจํา
การเชาแกกิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
คาเชาสําหรับป 2550 และ 2549 มีจํานวน 8.0 ลานบาท
15.4 สัญญาเชายานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยเสียคาเชารายป เปนเงินประมาณ 0.8 ลานบาท
15.5 สัญญาลงทุนจัดตัง้ อุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง กับการทาเรือแหง
ประเทศไทย (กทท.) สัญญานี้มีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และบริษัทฯ
มีสิทธิยื่นคํารองขอใหตออายุสัญญาไดอีกเปน 2 ระยะ ๆ ละ 5 ป โดยจัดทําเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 ป กอนสัญญา
จะสิ้นสุดลง ตามเงื่อนไขของสัญญาบริษทั ฯ ตองชําระเงินผลประโยชนตอบแทนในการประกอบการตามสัญญาในอัตรา
คาตอบแทนประจําป ตามจํานวนเงินและเวลาที่ระบุไวในสัญญา และผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมเปนจํานวนรอยละ
จากการจัดเก็บรายไดคาบริการบําบัดของเสียปนน้ํามันจากเรือใหแก กทท.
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมสามารถกอสรางและดําเนินการโครงการดังกลาวไดทนั ตามระยะเวลาที่กาํ หนดไวในสัญญาขางตน
เนื่องจากพืน้ ที่ตั้งโครงการซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของทาเรือแหลมฉบังยังคงมีผูบุกรุกไมยอมรื้อยายออกจากพืน้ ที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ใหบอกเลิกสัญญาและฟองเรียกคาเสียหายจากการทาเรือแหงประเทศไทย
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเพือ่ ปฏิบัติตามมติดังกลาว
15.6

บริษทั ยอย ไดทาํ สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบุคคลอืน่ โดยมีระยะเวลาเชา 26 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2551
โดยมีคาเชารายป ปละ 0.8 ลานบาท

15.7 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทาํ สัญญาพันธมิตรทางกลยุทธและธุรกิจ กับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งเปน
เวลา 3 ป โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา

16.

ขอพิพาท
วันที่ 3 สิงหาคม 2547 บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทฯ ตอศาลจังหวัดนนทบุรี ขอหาผิดสัญญา โดยขอให
บริษัทฯ ชําระราคาคาที่ดินงวดที่สองจํานวน 29,988,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 18 มิถุนายน 2546
ซึ่งถือเปนวันทีบ่ ริษัทฯ ผิดนัดจนถึงวันฟองแกโจทก และดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันนับแตวันฟองจนกวาจะใชเงินเสร็จ
วันที่ 22 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดใหการแกคดีและฟองแยงโจทกวาสัญญาดังกลาวเปนโมฆะ และใหโจทกคืนเงินคาที่ดินงวด
แรกที่ซึ่งจําเลยจายใหแกโจทกในเดือนกันยายน 2545 จํานวน 4,998,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 23
กันยายน 2545 จนถึงวันฟองรวมเวลา 2 ป คิดดอกเบี้ยเปนเงิน 749,700 บาท รวมเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินทั้งสิ้น 5,747,700 บาท ซึ่งเปน
ทุนทรัพยในการฟองแยงนี้ และขอใหโจทกชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนจํานวน 4,998,000 บาท นับแตวันถัดจาก
วันฟองเปนตนไปจนกวาโจทกจะชดใชแกจําเลยครบถวน
วันที่ 13 มีนาคม 2549 บริษทั ฯ ไดยื่นคํารองขอถอนฟองแยงคดีดังกลาว
วันที่ 26 เมษายน 2549 ศาลจังหวัดนนทบุรี ไดมคี ําพิพากษาใหบริษัทฯ ชําระเงินใหแกโจทกจํานวน 29,988,000 บาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวนั ที่ 26 มิถุนายน 2546 จนกวาจะชําระเสร็จ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 บริษทั ฯ ไดยื่นอุทธรณตอศาล ตอมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 ศาลอุทธรณไดมีคําสั่งใหบริษัทฯ
หาหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับคดี คิดเปนเงินประมาณ 42.7 ลานบาท คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2550 อนุมัตวิ างเงินหรือหลักทรัพยเพื่อเปนหลักประกันดังกลาว ขณะนี้อยูระหวางรอศาลพิจารณาหลักประกัน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550

17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
ดังตอไปนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550
ธันวาคม 2549
17.1 ภาระหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารใน
ประเทศสองแหงไดออกหนังสือค้ําประกันบริษัทฯ
ใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันบางแหง บริษัทและ
หนวยงานราชการบางแหง เพื่อค้ําประกันสัญญาเชา
สัญญาการใหบริการบําบัดกาก และสัญญาลงทุน
จัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและ
ประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง
17.2 ภาระหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่งไดออกหนังสือค้ําประกันบริษัทฯ
ใหแกหนวยงานราชการแหงหนึ่ง เพื่อค้ําประกัน
การจัดทําสาธารณูปโภค โดยมีเงินฝากประจําของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
17.3 ภาระหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ําประกันให
บริษัทยอยแหงหนึ่ง
17.4 บริษทั ฯ และบริษทั ยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตาม
สัญญากอสรางและอื่น ๆ
17.5 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการซื้อที่ดิน
รอการพัฒนาในอนาคต

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2550 ธันวาคม 2549

39.8

39.8

39.8

39.8

8.9

8.5

8.9

8.5

-

-

20.6

22.1

14.9

9.9

14.6

9.5

10.6

6.3

-

-

18. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
บริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2550 ผูถ ือหุนไดมีมติจายเงินปนผลแกผูถอื หุน ในอัตราหุนละ
0.01 บาท
บริษัทยอย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ของบริษัท อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด ไดมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 60,000,000 บาท (หุนสามัญ 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 200,000,000 บาท
(หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 10 บาท)
19. การจัดประเภทบัญชีใหม
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบางบัญชีในงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือสวนของผูถอื หุนตามที่รายงานไปแลว
20. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมตั ิโดยผูบริหารที่รบั มอบอํานาจ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550

