
 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและ
บัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมด ซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้น ขาพเจาจึงไม
แสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทาน 

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบ
การเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข 
ตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งใหขอสรุปวาไมพบสิ่งท่ี
เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวาง
กาล ในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 

 

 

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917  
 
บริษัท พีวี ออดิทจํากัด 
กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2558



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินระหวางกาล 

และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับไตรมาสท่ี 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 



31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 186,337              263,747              168,006              227,296              

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 5 43,143                45,469                42,627                44,930                

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 6 509,743              479,555              310,033              301,386              
สินคาคงเหลือ 957                     3,393                  957                     3,393                  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4 14,471                10,381                13,176                7,274                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 754,651              802,545              534,799              584,279              

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 756                     756                     756                     756                     

เงินลงทุนเผื่อขาย 9,297                  9,132                  9,297                  9,132                  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                      -                      450,978              350,978              

ที่ดินรอการพัฒนา 7 425,751              425,751              269,404              269,404              

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 9 74,154                69,474                -                      -                      

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 10 140,215              146,104              136,469              144,226              

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,888                  2,320                  6,102                  1,628                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4 11,822                10,198                10,763                9,132                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 668,883              663,735              883,769              785,256              
รวมสินทรัพย 1,423,534           1,466,280           1,418,568           1,369,535           

สินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558

พันบาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3  



31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น 11 110,000              237,000              100,000              140,000              

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 4 40,086                40,937                38,328                34,682                

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 105                     102                     105                     102                     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,170                9,892                  8,139                  8,650                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 160,361              287,931              146,572              183,434              

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 311                     339                     311                     339                     

เงินประกันผลงาน 9,624                  7,699                  4,660                  4,007                  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 7,145                  1,093                  6,463                  879                     

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

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 51,080                43,131                45,434                39,225                

รวมหนี้สิน 211,441              331,062              192,006              222,659              

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน  12, 13

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 2,230,000,000 หุน ในงวด 2558 และ
1,080,000,000 หุน ในป 2557 มูลคาหุนละ 1 บาท 2,230,000           1,080,000           2,230,000           1,080,000           

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 997,794,544 หุน ในงวด 2558 และ
หุนสามัญ 910,580,100 หุน ในป 2557 ชําระเต็มมูลคาแลว 997,795              910,580              997,795              910,580              

สวนเกินมูลคาหุน 196,730              196,730              196,730              196,730              

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 7,625                  7,625                  7,625                  7,625                  

ยังไมไดจัดสรร 19,342                29,847                33,811                41,505                

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (9,399)                 (9,564)                 (9,399)                 (9,564)                 

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,212,093           1,135,218           1,226,562           1,146,876           

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 1,212,093           1,135,218           1,226,562           1,146,876           

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,423,534           1,466,280           1,418,568           1,369,535           

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4  



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดจากการขายและใหบริการ 82,213              99,592              75,441              99,592              

ตนทุนขายและบริการ 4 (60,863)             (68,666)             (54,348)             (68,666)             

กําไรข้ันตน 21,350              30,926              21,093              30,926              

รายไดอื่น 2,521                1,944                2,206                1,745                

คาใชจายในการขาย (2,667)               (4,469)               (2,474)               (4,425)               

คาใชจายในการบริหาร 4 (27,308)             (43,178)             (25,281)             (37,831)             

ตนทุนทางการเงิน (3,240)               -                    (2,417)               -                    

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (9,344)               (14,777)             (6,873)               (9,585)               

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 14 3,422                (146)                  3,415                (21)                    
ขาดทุนสําหรับงวด (5,922)               (14,923)             (3,458)               (9,606)               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (5,729)               -                    (5,295)               -                    

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 1,146                -                    1,059                -                    

(4,583)               -                    (4,236)               -                    

รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 165                   31,229              165                   31,229              

165                   31,229              165                   31,229              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได (4,418)               31,229              (4,071)               31,229              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (10,340)             16,306              (7,529)               21,623              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558

พันบาท

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5 



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558

พันบาท

การแบงปนขาดทุนสําหรับงวด
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (5,922)               (14,923)             (3,458)               (9,606)               

ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 3 (0.006)               (0.017)               (0.004)               (0.011)               

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 916,752,789     900,000,000     916,752,789     900,000,000     

ขาดทุนตอหุนปรับลด
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 3 (0.006)               (0.004)               

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 983,149,185     983,149,185     

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6 



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุนที่ออก เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 910,580               196,730               7,625                   29,847                 (9,564)                         1,135,218            

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เพิ่มทุนหุนสามัญ 12 87,215                 -                       -                       -                       -                              87,215                 

ขาดทุนสําหรับงวด -                       -                       -                       (5,922)                  -                              (5,922)                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                       -                       -                       (4,583)                  165                             (4,418)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 997,795               196,730               7,625                   19,342                 (9,399)                         1,212,093            

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

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

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       31,229                        31,229                 

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

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

พันบาท
งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุนที่ออก เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 910,580               196,730               7,625                   41,505                 (9,564)                         1,146,876            

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เพิ่มทุนหุนสามัญ 12 87,215                 -                       -                       -                       -                              87,215                 

ขาดทุนสําหรับงวด -                       -                       -                       (3,458)                  -                              (3,458)                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                       -                       -                       (4,236)                  165                             (4,071)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 997,795               196,730               7,625                   33,811                 (9,399)                         1,226,562            

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

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

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       31,229                        31,229                 

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

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        8  



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (9,344)            (14,777)          (6,873)            (9,585)            

ปรับกระทบขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย 9,378             6,103             9,225             5,983             

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,333             (109)               1,154             (109)               

ตัดจําหนายที่ดินรอการพัฒนา -                 4,093             -                 -                 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 2,396             -                 2,396             -                 

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย -                 20,083           -                 20,083           

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 323                1                    289                1                    

ดอกเบี้ยรับ (201)               (168)               (161)               (138)               

ดอกเบี้ยจาย 3,240             1                    2,417             1                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน 7,125             15,227           8,447             16,236           

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 2,043             (7,052)            2,168             (8,087)            

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (30,187)          27,050           (8,647)            27,277           

สินคาคงเหลือ 39                  37                  39                  37                  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (4,397)            1,350             (6,204)            2,385             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (77)                 (225)               (22)                 (202)               

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (1,074)            (5,868)            2,739             (10,871)          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 279                -                 (510)               8,649             

เงินประกันผลงาน 1,925             7,698             653                4,007             

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                 (620)               -                 -                 

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (24,324)          37,597           (1,337)            39,431           

รับดอกเบี้ย 173                65                  -                 65                  

จายภาษีเงินได (2,020)            (2,680)            (1,922)            (2,680)            

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (26,171)          34,982           (3,259)            36,816           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

พันบาท
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย -                 (6,468)            -                 (6,468)            

เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย -                 45,590           -                 45,590           

ซื้อที่ดินรอการพัฒนา -                 (4,748)            -                 (1,223)            

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (4,680)            (4,589)            -                 -                 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (3,489)            (1,306)            (1,468)            (1,306)            

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอย -                 -                 (100,000)        -                 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (8,169)            28,479           (101,468)        36,593           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 80,000           -                 80,000           -                 

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน (207,000)        -                 (120,000)        -                 

จายดอกเบี้ย (3,260)            -                 (1,753)            -                 

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (25)                 -                 (25)                 -                 

เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ 87,215           -                 87,215           -                 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (43,070)          -                 45,437           -                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (77,410)          63,461           (59,290)          73,409           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 263,747         151,263         227,296         91,896           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 186,337         214,724         168,006         165,305         

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)“บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนใน
ประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2540 โดยประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการ
บําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนต้ังอยูท่ี 447 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และมี
ศูนยบริการบํา บัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดํา ต้ังอยู เลขท่ี 68/39 หมู  3 ถนนแสมดํา  เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้ังอยูเลขท่ี 5 ถนนเมืองใหมมาบตาพุด สาย 6  
ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม หมู 8 ตําบลหินกอง 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับ
กิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังนั้น             
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคย
กับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณ
การและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการรับรูและการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุม
บริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกันในการจัดทํางบการเ งิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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เกณฑการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 

งบการเงินรวมระหวางกาลไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ
ประกอบดวยงบการเงินระหวางกาลของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังนี ้

บริษัทยอย จัดตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

2558 2557 2557
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 100.00
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต ประกอบกิจการ
       เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด ไทย กําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 100.00 100.00 100.00

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยท่ีเปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวางกาลจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีท่ี
เหมือนกันหรือท่ีคลายคลึงกัน 

การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เร่ิมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดย
สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตน บาง
ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ไดแก การเพิ่มเติมขอกําหนดใหกลุมบริษัทจัดกลุมรายการท่ีแสดงอยูในรายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยใชเกณฑวารายการดังกลาวสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังไดหรือไม มาตรฐานการบัญชีดังกลาวจะมีผลตอการแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุมบริษัท 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกลุมบริษัทตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตใหกลุม
บริษัทเลือกรับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไร
หรือขาดทุนได 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ี
เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกลุมบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของอื่น กลุมบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  

กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไวในหมายเหตุขอ 17 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต  

กลุมบริษัทไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใชในอนาคตไวแลวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยกเวนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุขอ 2  

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน 

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับ
งวดดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวในระหวางงวด 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557
ขาดทุนสําหรับงวด (พันบาท)                         (5,922)                       (14,923)                         (3,458)                         (9,606)
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หุนสามัญที่ออก ณ วันตนงวด                910,580,100                900,000,000                910,580,100                900,000,000
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายระหวางงวด                    6,172,689                                 -                      6,172,689                                 -   
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)                916,752,789                900,000,000                916,752,789                900,000,000

ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)                         (0.006)                         (0.017)                         (0.004)                         (0.011)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ขาดทุนตอหุนปรับลด 

ขาดทุนตอหุนปรับลด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับงวดสวนของผู
ถือหุนสามัญดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายแลวในระหวางงวดบวกดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีบริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงสภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมิได
รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น และสมมติวาผูถือจะแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดเปนหุนสามัญ เม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากวา
มูลคายุติธรรมของหุนสามัญ  

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานและขาดทุนตอหุนปรับลดสามารถแสดงไดดังนี้ 

ขาดทุนสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนัก
ขาดทุนตอหุน

ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน (5,922) 916,752,789 (0.006)
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -                                         66,396,396                            -                                         
ขาดทุนตอหุนปรับลด (5,922) 983,149,185 (0.006)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558

บาทพันบาท หุน
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ขาดทุนสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก
ขาดทุนตอหุน

ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (3,458) 916,752,789 (0.004)
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -                                         66,396,396                            -                                         
ขาดทุนตอหุนปรับลด (3,458) 983,149,185 (0.004)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558

บาทพันบาท หุน

 
4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใช
ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดท่ัวไปหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินและรายการบัญชีและรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มี 
ดังนี ้

รายการบัญชีและรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2558 และ 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,322                   1,308                   1,322                     1,308                     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,128                   1,256                   1,128                     1,256                     

คาใชจายอื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 423                      482                      423                        482                         

คาที่ปรึกษา
คุณอรรชกา สีบุญเรือง 210                      -                       210                        -                         
คุณพสุ โลหารชุน 150                      -                       150                        -                         
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ 139                      139                      -                        -                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัท 
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คาตอบแทนกรรมการ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 
2557 จํานวนเงิน 0.67 ลานบาท และ 0.62 ลานบาท ตามลําดับ 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557
เงินทดรองจาย

คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 1,000                   1,000                   -                        -                         
เงินมัดจําการเชา

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34                        34                        34                          34                           
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 8) -                       -                       450,978                 350,978                 
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 5,867                   4,031                   5,867                     4,031                     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 752                      642                      752                        642                         
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                       -                       439                        68                           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
ผลประโยชนระยะส้ัน 2,000                4,348                 1,760                4,038                
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,458                -                     2,870                -                   
รวม 5,458                4,348                 4,630                4,038                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เก่ียวของกัน 

- บริษัท(ผูเชา)ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(ผูใหเชา) ดังตอไปนี้ 

- สัญญาเชาฉบับท่ีหนึ่ง ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2549 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 อัตราคาเชาเดือนละ 
160,416.67 บาท และต้ังแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2569 อัตราคาเชาเดือนละ 176,458.33 
บาท 

- สัญญาเชาฉบับท่ีสอง ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 อัตราคาเชาเดือนละ 
146,515.65 บาท และต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2569 อัตราคาเชาเดือนละ 161,167.21 
บาท 

- สัญญาเชาฉบับท่ีสาม ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 5 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 4 มีนาคม 2564 อัตราคาเชาเดือนละ 
135,002.08 บาท และต้ังแตวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 4 มีนาคม 2574 อัตราคาเชาเดือนละ 148,502.29 บาท 
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นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเชาจะตองลงทุนไมนอยกวา 36 ลานบาท เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยท่ีเชา ตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาท่ีผูใหเชากําหนดหรือท่ีผูเชาเสนอ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหเชากอนโดยทรัพยสินท่ีลงทุน
เพิ่มนั้น จะตองโอนใหเปนกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชาและใหใชสิทธิการ
ดําเนินงาน 

-  บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
อัตราคาบริการเดือนละ 114,550 บาท 

ลักษณะความสัมพันธของบริษทั/บุคคล 

ชื่อบริษัท/บุคคล ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไทย กิจการที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไทย กิจการที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไทย บริษัทยอย ถือหุนทางตรง
คุณอรรชกา สีบุญเรือง ไทย กรรมการ กรรมการ
คุณพสุ โลหารชุน ไทย กรรมการ กรรมการ
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ไทย กรรมการ กรรมการ
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ ไทย บุคคลที่เกี่ยวของกัน บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กับผูบริหารในบริษัทยอย
 

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน ราคาตามสัญญา
คาใชจายอื่น ราคาตามสัญญา
คาที่ปรึกษา ราคาตามสัญญา  
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5. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย 

พันบาท

2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การคา 39,689                 37,053                 39,689                 37,053                 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,740)                  (6,499)                  (6,740)                  (6,499)                  
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 32,949                 30,554                 32,949                 30,554                 

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ 9,764                   14,581                 9,764                   14,581                 
อื่นๆ 1,248                   1,096                   732                      557                      
รวม 11,012                 15,677                 10,496                 15,138                 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (818)                     (762)                     (818)                     (762)                     
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 10,194                 14,915                 9,678                   14,376                 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 43,143                 45,469                 42,627                 44,930                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนท่ีคาง
ชําระไดดังนี้ 

2558 2557 2558 2557
ยังไมถึงกําหนดชําระ 21,961                 20,692                 21,961                 20,692                 
เกินกําหนดชําระ :

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 10,988                 9,862                   10,988                 9,862                   
มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 400                      -                       400                      -                       
มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                       75                        -                       75                        
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 6,340                   6,424                   6,340                   6,424                   

รวม 39,689                 37,053                 39,689                 37,053                 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี ้
พันบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 7,261                              
บวก หน้ีสงสัยจะสูญ 455                                 
หัก กลับรายการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (158)                                
ยอดคงเหลือ 7,558                              

 
6. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 479,555                            301,386                            
ซ้ือ/โอนเขา 48,489                              20,677                              
จําหนาย/โอนออก (18,301)                             (12,030)                             
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 509,743                            310,033                            

พันบาท

 

7. ที่ดินรอการพัฒนา 

รายการเปลี่ยนแปลงของท่ีดินรอการพัฒนา สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 425,751                            269,404                            
ซ้ือ/โอนเขา -                                    -                                    
จําหนาย/โอนออก -                                    -                                    
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 425,751                            269,404                            

พันบาท
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2558  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย  

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 330,000                230,000                100.00 100.00 330,000               230,000               -                        -                        330,000                230,000                
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต
       เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 200,000                200,000                100.00 100.00 200,000               200,000               (79,022)                 (79,022)                 120,978                120,978                
รวม 530,000               430,000               (79,022)                 (79,022)                 450,978                350,978                

มูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือการดอยคาทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน
พันบาท

 

บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยพิจารณาจากมูลคาตามบัญชีสุทธิในบริษัทยอยดังกลาว 
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9. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

ที่ดิน งานระหวางกอสราง รวม
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 13,660                    55,814                    69,474                    
ซื้อ/โอนเขา -                          4,680                      4,680                      
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 13,660                    60,494                    74,154                    

พันบาท
งบการเงินรวม

 

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 146,104                         144,226                         
ซื้อ/โอนเขา - ราคาทุน 3,489                             2,269                             
จําหนาย/ตัดจําหนาย/โอนออก - มูลคาสุทธิตามบัญชี -                                 (801)                               
คาเสื่อมราคา (9,378)                            (9,225)                            
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 140,215                         136,469                         

พันบาท

 

11. เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน 
การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูยืมจากบุคคลและกิจการอื่น สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา 237,000                         140,000                         
เพ่ิมข้ึน 80,000                           80,000                           
ลดลง (207,000)                        (120,000)                        
ยอดคงเหลือ 110,000                         100,000                         

พันบาท
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12. ทุนเรือนหุน 

บริษัท 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 1,080  ลาน
บาท เปนจํานวนเงิน 2,230 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,150,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดย
จัดสรรเพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท ท้ังนี้ บริษัทไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 87,214,444 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
จํานวน 87,214,444 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท และเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 910.58 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 997.79 
ลานบาท 

บริษัทยอย 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม จํานวนเงิน 230 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 430 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท และบริษัทยอยไดรับชําระเงินเพิ่มทุน จํานวนเงิน 100 ลานบาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2558 
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย จากเดิมจํานวนเงิน 230 ลานบาท เปน
จํานวนเงิน 330 ลานบาท 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ครั้งท่ี 1 (GENCO-
W1) จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิม และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทตองปรับราคาการใช
สิทธิและอัตราการใชสิทธิเม่ือมีการจําหนายหุนสามัญ โดยรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญมี
ดังนี ้

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัท 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเกิน 180,000,000 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท 
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อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.57649 หุน 

(เดิม : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน) 

ราคาการใชสิทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ทุกวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส 

วันใชสิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2557 

วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : 18 พฤษภาคม 2560 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญในทุก ๆ วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และธันวาคมของแตละป โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวนรวม 82,205,456 
หนวย 

14. ภาษีเงินได 
กลุมบริษัทรับรูคาใชจายเกี่ยวกับภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ดวยประมาณการ
ท่ีดีท่ีสุด โดยอัตราท่ีใชในการคํานวณเปนอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท้ังปท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของรอบปบัญชีนั้น 
กลุมบริษัทอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินไดคางจายในงวดระหวางกาลตอมาของรอบปบัญชีเดียวกัน หากการประมาณการ
ของอัตราภาษีเงินไดประจําปเปลี่ยนแปลงไป 

 

พันบาท

2558 2557 2558 2557
ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน -                        -                      -                      -                       

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 3,422                     (146)                    3,415                   (21)                       
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 3,422                     (146)                    3,415                   (21)                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

บริษัท 
15.1 หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชในการคํ้าประกัน จํานวนเงิน 21.97 ลานบาท 
15.2 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญา ดังตอไปนี้

15.2.1 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานและบริการในอนาคตดังนี้
ระยะเวลา

 1 ป 296
2 - 5 ป 1,131

5 ปข้ึนไป 2,755
15.2.2 จายชําระตามสัญญาจางของโครงการตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนเงิน 24.95 ลานบาท
15.2.3 จายชําระตามสัญญาจางบริการเดือนละ จํานวนเงิน 0.20 ลานบาท
15.2.4 จายชําระตามสัญญาเชายานพาหนะและเครื่องจักร อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.53 ลานบาท
15.2.5 สัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.56 ลานบาท

มีจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังนี้ (ดูหมายเหตุ 4)
ระยะเวลา

 1 ป 6,678
2 - 5 ป 29,053

5 ปข้ึนไป 38,979

คาเชาและบริการจาย (พันบาท)

จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจาย (พันบาท)

 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุม
บริษัท คือ กรรมการบริษัท 
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กลุมบริษัทประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรในประเทศ ซึ่งรายไดและคาใชจาย
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557 2558 2557
รายได 59,443         60,970         22,770         38,622         82,213         99,592         
ตนทุน (41,669)        (37,520)        (19,194)        (31,146)        (60,863)        (68,666)        
กําไรขั้นตน 17,774         23,450         3,576           7,476           21,350         30,926         
รายไดอื่น 2,521           1,944           
คาใชจายในการขาย (2,667)          (4,469)          
คาใชจายในการบริหาร (27,308)        (43,178)        
ตนทุนทางการเงิน (3,240)          -                   
ขาดทุนกอนภาษีเงินได (9,344)          (14,777)        
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 3,422           (146)             
ขาดทุนสําหรับงวด (5,922)          (14,923)        

ใหบริการจัดการบําบัดและ
กําจัดกากอุตสาหกรรม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม

พันบาท

 
 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 41,895 44,374 1,248                 1,095                 43,143 45,469
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย -                     -                     509,743             479,555             509,743 479,555
ท่ีดินรอการพัฒนา -                     -                     425,751             425,751             425,751 425,751
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                     -                     74,154               69,474               74,154 69,474
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 106,867             114,590             33,348               31,514               140,215 146,104

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น 100,000 140,000 10,000 97,000 110,000 237,000
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 26,372 19,161 13,714 21,776 40,086 40,937
ตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34,000 34,000 -                     -                     34,000 34,000

พันบาท

สินทรัพย

หนี้สิน

ใหบริการจัดการบําบัดและกําจัด
กากอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม
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17. การวัดมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุมบริษัทใชวิธีราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลอง หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะใช วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวแทน 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมขางตนมาใช กลุมบริษัทจะตองพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง มูลคายุติธรรม 
กําหนดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี ้

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุมบริษัทประมาณข้ึน  

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุมบริษัทมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีวัดดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารทุน 9,297               -                   -                   9,297               

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
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18. การจัดประเภทรายการใหม 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินงวด
ปจจุบันดังนี ้

กอนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 53,202                    (7,733)                     45,469                    
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 577,745                  (98,190)                   479,555                  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -                          10,381                    10,381                    
ที่ดินรอการพัฒนา 327,561                  98,190                    425,751                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11,139                    (941)                        10,198                    
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการอื่น 52,148                    (52,148)                   -                          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 4,673                      (4,673)                     -                          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -                          40,937                    40,937                    
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                          9,892                      9,892                      
เงินประกันผลงาน -                          7,699                      7,699                      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายไดจากการขาย-ธุรกิจใหบริการ 60,970                    (60,970)                   -                          
รายไดจากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 38,679                    (38,679)                   -                          
รายไดจากการขายและใหบริการ -                          99,592                    99,592                    
รายไดอื่น 1,888                      56                           1,944                      
ตนทุนบริการ-ธุรกิจใหบริการ 37,522                    (37,522)                   -                          
ตนทุนขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 29,707                    (29,707)                   -                          
ตนทุนขายและบริการ -                          68,666                    68,666                    
คาใชจายในการบริหาร 20,184                    22,994                    43,178                    
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                    (20,083)                   -                          
คาตอบแทนผูบริหาร 4,348                      (4,348)                     -                          
ตนทุนทางการเงิน 1                             (1)                           -                          

พันบาท
งบการเงินรวม
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กอนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 50,498                    (5,568)                     44,930                    
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 399,575                  (98,189)                   301,386                  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -                          7,274                      7,274                      
ที่ดินรอการพัฒนา 171,213                  98,191                    269,404                  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการอื่น 40,890                    (40,890)                   -                          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 4,741                      (4,741)                     -                          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -                          34,682                    34,682                    
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                          8,650                      8,650                      
เงินประกันผลงาน -                          4,007                      4,007                      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายไดจากการขาย-ธุรกิจใหบริการ 60,970                    (60,970)                   -                          
รายไดจากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 38,679                    (38,679)                   -                          
รายไดจากการขายและการใหบริการ -                          99,592                    99,592                    
รายไดอื่น 1,689                      56                           1,745                      
ตนทุนบริการ-ธุรกิจใหบริการ 37,522                    (37,522)                   -                          
ตนทุนบริการ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 29,693                    (29,693)                   -                          
ตนทุนขายและการใหบริการ -                          68,666                    68,666                    
คาใชจายในการบริหาร 15,161                    22,670                    37,831                    
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                    (20,083)                   -                          
คาตอบแทนผูบริหาร 4,038                      (4,038)                     -                          
ตนทุนทางการเงิน 1                             (1)                           -                          

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

19. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติใหเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เมกา โซลาร 
จํากัด มูลคาซื้อขายจํานวนเงินไมเกิน 5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และหุนสามัญ
ของบริษัท ไอวี่ โซลาร จํากัด มูลคาซื้อขายจํานวนเงินไมเกิน 5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน 

บริษัทยอย 

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไดรับชําระเงินเพิ่มทุน จํานวนเงิน 20 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 จากเดิมจํานวนเงิน 330 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 350 ลานบาท 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
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