
 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและ
บัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องท่ีมีนยัสําคัญท้ังหมด 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 ธนัวาคม 2557 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข 
ตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 
ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งใหขอสรุปวาไมพบสิ่งท่ีเปน
เหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
ในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 

 

 

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917  
 
บริษัท พีวี ออดิทจํากัด 
กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2558



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินระหวางกาล 

และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับไตรมาสท่ี 3 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 



30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 135,652             264,747             75,634               227,296             

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 4, 5 49,812               45,469               49,364               44,930               

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 6 556,418             479,555             323,467             301,386             

สินคาคงเหลือ 762                    3,679                 762                    3,679                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4 9,702                 8,692                 9,464                 6,586                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 752,346             802,142             458,691             583,877             

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน 756                    756                    756                    756                    

เงินลงทุนเผื่อขาย 8,677                 9,132                 8,677                 9,132                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 7 -                    -                    550,263             350,978             

ที่ดินรอการพัฒนา 433,921             425,751             269,404             269,404             

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 8 81,305               68,154               -                    -                    

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 9 136,779             147,425             131,091             144,226             

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 7,846                 2,320                 6,405                 1,628                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4 16,629               10,198               15,034               9,132                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 685,913             663,736             981,630             785,256             
รวมสินทรัพย 1,438,259          1,465,878          1,440,321          1,369,133          

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3  



30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 10 70,000               237,000             70,000               140,000             

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 4 42,464               40,937               38,110               34,682               

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 107                    102                    107                    102                    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11,311               9,490                 9,387                 8,248                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 123,882             287,529             117,604             183,032             

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 258                    339                    258                    339                    

เงินประกันผลงาน 12,489               7,699                 5,891                 4,007                 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,226                 1,093                 4,121                 879                    

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

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 50,973               43,131               44,270               39,225               

รวมหนี้สิน 174,855             330,660             161,874             222,257             

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน  11, 12

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 1,040,780,294 หุน ในงวด 2558 และ
หุนสามัญ 910,580,100 หุน ในป 2557 ชําระเต็มมูลคาแลว 1,040,780          910,580             1,040,780          910,580             

สวนเกินมูลคาหุน 208,730             196,730             208,730             196,730             

เงินรับลวงหนาคาหุน 12 284                    -                    284                    -                    

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 7,625                 7,625                 7,625                 7,625                 

ยังไมไดจัดสรร 16,004               29,847               31,047               41,505               

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (10,019)              (9,564)                (10,019)              (9,564)                

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,263,404          1,135,218          1,278,447          1,146,876          

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

รวมสวนของผูถือหุน 1,263,404          1,135,218          1,278,447          1,146,876          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,438,259          1,465,878          1,440,321          1,369,133          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

พันบาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4  



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดจากการขายและใหบริการ 88,992              106,738            88,341              102,337            

ตนทุนขายและบริการ (55,851)             (68,569)             (56,596)             (64,792)             

กําไรขั้นตน 33,141              38,169              31,745              37,545              

รายไดอ่ืน 875                   1,780                673                   1,710                

คาใชจายในการขาย (11,756)             (3,202)               (10,429)             (934)                  

คาใชจายในการบริหาร (21,832)             (25,322)             (20,869)             (26,252)             

ตนทุนทางการเงิน (1,531)               (3,330)               (1,478)               (1,909)               

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,103)               8,095                (358)                  10,160              

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 2,055                (1,348)               1,288                (1,348)               
กําไรสําหรับงวด 952                   6,747                930                   8,812                

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 3,263                -                    2,706                -                    

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (653)                  -                    (541)                  -                    

2,610                -                    2,165                -                    

รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (1,613)               193                   (1,613)               193                   

(1,613)               193                   (1,613)               193                   

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได 997                   193                   552                   193                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 1,949                6,940                1,482                9,005                

การแบงปนกําไรสําหรับงวด
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 952                   6,747                930                   8,812                

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,949                6,940                1,482                9,005                

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 3 0.001                0.007                0.001                0.010                

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 1,038,062,755  900,000,000     1,038,062,755  900,000,000     

กําไรตอหุนปรับลด
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 3 0.001                0.001                

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 1,064,588,424  1,064,588,424  

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5 



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดจากการขายและใหบริการ 240,769            317,064            228,939            307,902            

ตนทุนขายและบริการ 4 (165,355)           (216,744)           (155,962)           (209,112)           

กําไรขั้นตน 75,414              100,320            72,977              98,790              

รายไดอ่ืน 3,566                6,526                3,015                6,112                

คาใชจายในการขาย (16,492)             (12,774)             (14,910)             (10,309)             

คาใชจายในการบริหาร 4 (72,292)             (92,919)             (67,709)             (91,845)             

ตนทุนทางการเงิน (7,104)               (3,331)               (6,024)               (1,910)               

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (16,908)             (2,178)               (12,651)             838                   

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 13 5,034                (1,256)               4,260                (1,132)               
ขาดทุนสําหรับงวด (11,874)             (3,434)               (8,391)               (294)                  

12

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (2,461)               -                    (2,584)               -                    

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 492                   -                    517                   -                    

(1,969)               -                    (2,067)               -                    

รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (455)                  31,121              (455)                  31,121              

(455)                  31,121              (455)                  31,121              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได (2,424)               31,121              (2,522)               31,121              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (14,298)             27,687              (10,913)             30,827              

การแบงปนขาดทุนสําหรับงวด
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (11,874)             (3,434)               (8,391)               (294)                  

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (14,298)             27,687              (10,913)             30,827              

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 3 (0.012)               (0.004)               (0.009)               -                    

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 985,480,289     900,000,000     985,480,289     900,000,000     

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6 



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุนที่ออก เงินรับลวงหนา เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน คาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เงินรับลวงหนาคาหุน 12 -                      -                      284                      -                      -                      -                             284                      

เพิ่มทุนหุนสามัญ 11 130,200               12,000                 -                      -                      -                      -                             142,200               

ขาดทุนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      (11,874)               -                             (11,874)               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      (1,969)                 (455)                           (2,424)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,040,780            208,730               284                      7,625                   16,004                 (10,019)                      1,263,404            

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

ขาดทุนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      (3,434)                 -                             (3,434)                 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      31,121                       31,121                 

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

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

พันบาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        7  



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุนที่ออก เงินรับลวงหนา เบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน คาหุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

เงินรับลวงหนาคาหุน 12 -                      -                      284                      -                      -                      -                             284                      

เพิ่มทุนหุนสามัญ 11 130,200               12,000                 -                      -                      -                      -                             142,200               

ขาดทุนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      (8,391)                 -                             (8,391)                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      (2,067)                 (455)                           (2,522)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 1,040,780            208,730               284                      7,625                   31,047                 (10,019)                      1,278,447            

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน :

ขาดทุนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      (294)                    -                             (294)                    

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      31,121                       31,121                 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

พันบาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        8  



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (16,908)          (2,178)            (12,651)          838                

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)

จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายการตัดจาย 25,445           19,894           24,557           19,499           

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 1,505             (145)               1,326             (145)               

ตัดจําหนายที่ดินรอการพัฒนา -                 4,093             -                 -                 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 2,741             -                 2,741             -                 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -                 -                 715                4,125             

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย -                 20,137           -                 20,133           

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 672                1                    657                -                 

รายไดเงินปนผล (152)               (24)                 (152)               -                 

ดอกเบี้ยรับ (584)               (856)               (453)               (644)               

ดอกเบี้ยจาย 7,104             3,331             6,024             1,910             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน 19,823           44,253           22,764           45,716           

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (4,462)            (5,504)            (4,444)            2,195             

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (76,863)          (44,527)          (22,081)          83,557           

สินคาคงเหลือ 176                345                176                59                  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,912)            7,447             (3,775)            6,586             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (765)               (378)               (317)               (6,911)            

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 3,515             (12,251)          4,488             (10,057)          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,821             9,490             1,140             8,248             

เงินประกันผลงาน 4,791             7,699             1,885             4,007             

จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                 (620)               -                 2                    

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (53,876)          5,954             (164)               133,402         

รับดอกเบี้ย 586                542                347                409                

จายภาษีเงินได (6,152)            (7,234)            (5,898)            (7,117)            

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (59,442)          (738)               (5,715)            126,694         

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับเงินปนผล 152                24                  152                -                 

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

เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย -                 45,590           -                 45,590           

ลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอย -                 -                 (200,000)        (60,000)          

ซื้อที่ดินรอการพัฒนา (8,170)            (132,834)        -                 (129,309)        

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (13,467)          (36,994)          -                 -                 

ซื้ออุปกรณ (14,484)          (10,525)          (11,422)          (9,347)            

เงินรับจากการขายอุปกรณ -                 374                -                 374                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (35,969)          (140,833)        (211,270)        (159,160)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (9,092)            -                 (7,085)            -                 

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 150,000         237,000         150,000         140,000         

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน (317,000)        -                 (220,000)        -                 

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (76)                 -                 (76)                 -                 

เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ 142,484         -                 142,484         -                 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (33,684)          237,000         65,323           140,000         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (129,095)        95,429           (151,662)        107,534         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 264,747         151,263         227,296         91,896           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 135,652         246,692         75,634           199,430         

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 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 อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม หมู 8 ตําบลหินกอง อําเภอ
เมือง 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 จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ
30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน

2558 2557 2557
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไทย พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100              100              100              
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต ไทย กําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 100              100              100              
       เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยท่ีเปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวางกาลจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีท่ี
เหมือนกันหรือท่ีคลายคลึงกัน 

การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมที่เร่ิมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผูใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุม
บริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตน บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

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 ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ี
เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากกลุมบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของอื่น กลุมบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้  

กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไวในหมายเหตุขอ 16 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวางงวด 2558 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2559 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

 
 
 

เร่ือง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

 
 
 

เร่ือง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

ผลประโยชนของพนักงาน 
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งอั ต ร า
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเ งินในสภาพเศรษฐกิจ ท่ี     

เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 

เกษตรกรรม 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 
การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

 
 
 

เร่ือง 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

การวัดมูลคายุติธรรม 
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ท่ีไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) 
 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) 

ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผูถือหุน 
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1   
(ปรับปรุง 2558) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํ ากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
ขอกํ าหนดเ งินทุนข้ัน ตํ่าและปฏิ สัมพันธขอ ง
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
19 ( ป รั บ ปรุ ง  2558)  เ รื่ อ ง  ผล ป ร ะ โย ชน ข อ ง
พนักงาน 
 



  16 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

 
 
 

เร่ือง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน 
เงินท่ีนําสงรัฐ 

        แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพื่อการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดท่ีเริ่มใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุขอ 2  

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 คํานวณโดย
การหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวในระหวาง
งวด 
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557
กําไรสําหรับงวด (พันบาท)                       952 6,747                                        930 8,812                  
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)
หุนสามัญที่ออก ณ วันตนงวด 1,028,780,294   900,000,000       1,028,780,294   900,000,000       
(รวมเงินรับลวงหนาคาหุน)
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายระหวางงวด 9,282,461           -                      9,282,461           -                      
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,038,062,755   900,000,000       1,038,062,755   900,000,000       

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)                    0.001                    0.007                    0.001                    0.010

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557
ขาดทุนสําหรับงวด (พันบาท)                (11,874)                  (3,434)                  (8,391)                     (294)
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน)
หุนสามัญท่ีออก ณ วันตนงวด 910,580,100       900,000,000       910,580,100       900,000,000       
(รวมเงินรับลวงหนาคาหุน)
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายระหวางงวด 74,900,189         -                      74,900,189         -                      
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 985,480,289       900,000,000       985,480,289       900,000,000       

ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)                  (0.012)                  (0.004)                  (0.009)                         -   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 คํานวณโดยการหารกําไร
(ขาดทุน)สําหรับงวดสวนของผูถือหุนสามัญดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายแลวใน
ระหวางงวดบวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีบริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงสภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมิไดรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น และสมมติวาผูถือจะแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดเปนหุน
สามัญ เม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ  
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กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดสามารถแสดงไดดังนี้ 

กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุน

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 952 1,038,062,755 0.001
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -                                         26,525,669                            -                                         
กําไรตอหุนปรับลด 952                                        1,064,588,424 0.001

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

บาทพันบาท หุน

 

กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก
กําไรตอหุน

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 930 1,038,062,755 0.001
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -                                         26,525,669                            -                                         
กําไรตอหุนปรับลด 930 1,064,588,424 0.001

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

บาทพันบาท หุน

 
บริษัทไมไดคํานวณขาดทุนตอหุนปรับลด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 เนื่องจากผลของใบสําคัญ
แสดงสิทธซิื้อหุนสามัญมีผลทําใหขาดทุนตอหุนลดลง 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลานี้ เกี่ยวของกันโดยการถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบการเงินใช
ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดท่ัวไปหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินและรายการบัญชีและรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มี 
ดังนี ้
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รายการบัญชีและรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2558 และ 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 4,008                3,923                4,008                3,923                
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3,317                3,474                3,317                3,474                

คาใชจายอื่น
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,311                1,405                1,311                1,405                

คาที่ปรึกษา
คุณอรรชกา สีบุญเรือง 560                    -                    560                    -                    
คุณพสุ โลหารชุน 450                    -                    450                    -                    
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ 323                    -                    -                    -                    

คาบริการ
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 49,508              -                    49,508              -                    

คาเชา
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 2,911                -                    2,911                -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัท 

คาตอบแทนกรรมการ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 
2557 จํานวนเงิน 2.81 ลานบาท และ 2.02 ลานบาท ตามลําดับ 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

2558 2557 2558 2557
ลูกหน้ีอื่น

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                       -                       2                            -                         
เงินมัดจําการเชา

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34                        34                        34                          34                           
เงินจายลวงหนาคาขนสง

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 5,735                   -                       5,735                     -                         
เงินประกัน

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 2,000                   -                       2,000                     -                         
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 7) -                       -                       550,263                 350,978                 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2,652                   4,031                   2,652                     4,031                     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 159                      642                      159                        642                         
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -                       -                       254                        68                           
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 10,054                 -                       10,054                   -                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

  

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

2558 2557 2558 2557
ผลประโยชนระยะส้ัน 6,080                13,100               5,360                12,311              
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 96                     -                     96                     -                   
รวม 6,176                13,100               5,456                12,311              

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 

- บริษัท(ผูเชา)ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2559 อัตราคาบริการเดือนละ 114,550 บาท 

บริษัทไดมีการเปดใหจองคอนโดมิเนียม  และอาคารพาณิชย โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 มีการจองซื้อและทําสัญญาจะ
ซื้อจะขายกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน จํานวน 4 ราย มีมูลคาการซื้อขายและเง่ือนไขการกําหนดราคาซื้อขายดังนี้ 

โครงการ มูลคาตามสัญญา เงินรับลวงหนา เง่ือนไขการกําหนดราคา
B-Live 18,837 1,165 ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป
C-Space 21,400 500 ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท/บุคคล 
ประเทศ/สัญชาติ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไทย กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไทย กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไทย บริษัทยอย ถือหุนทางตรง

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด ไทย กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุนเปนกรรมการกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
คุณอรรชกา สีบุญเรือง ไทย กรรมการ กรรมการ

(เปนกรรมการบริษัท จนถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558)
คุณพสุ โลหารชุน ไทย กรรมการ กรรมการ
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ ไทย บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กับผูบริหารในบริษัทยอย

ช่ือบริษัท/บุคคล

 

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 
นโยบายการกําหนดราคา

คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน ราคาตามสัญญา
คาใชจายอื่น ราคาตามสัญญา
คาท่ีปรึกษา ราคาตามสัญญา
คาบริการ ราคาตามสัญญา
คาเชา ราคาตามสัญญา  
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5. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย 
พันบาท

2558 2557 2558 2557
ลูกหน้ีการคา 42,520                 37,053                 42,520                 37,053                 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,594)                  (6,499)                  (6,594)                  (6,499)                  
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 35,926                 30,554                 35,926                 30,554                 

ลูกหน้ีอื่น
รายไดคางรับ 13,516                 14,581                 13,516                 14,581                 
อื่นๆ 1,153                   1,096                   705                      557                      
รวม 14,669                 15,677                 14,221                 15,138                 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (783)                     (762)                     (783)                     (762)                     
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 13,886                 14,915                 13,438                 14,376                 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 49,812                 45,469                 49,364                 44,930                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนท่ี
คางชําระไดดังนี้ 

2558 2557 2558 2557
ยังไมถึงกําหนดชําระ 28,396                 20,692                 28,396                 20,692                 
เกินกําหนดชําระ :

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 7,530                   9,862                   7,530                   9,862                   
มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 25                        -                       25                        -                       
มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 3                          75                        3                          75                        
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 6,566                   6,424                   6,566                   6,424                   

รวม 42,520                 37,053                 42,520                 37,053                 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี ้
พันบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 7,261                                
บวก หนี้สงสัยจะสูญ 309                                   
หัก ตัดหนี้สูญ (193)                                  
ยอดคงเหลือ 7,377                                

 
6. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รายการเปลี่ยนแปลงของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 สรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 479,555                          301,386                          
ซื้อ/โอนเขา 113,182                          49,008                            
จําหนาย/โอนออก (36,319)                           (26,927)                           
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 556,418                          323,467                          

พันบาท
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันท่ี  30 กันยายน 2558  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย  

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 430,000                230,000 100.00 100.00 430,000               230,000               -                        -                        430,000                230,000                
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต
       เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 200,000                200,000 100.00 100.00 200,000               200,000               (79,737)                 (79,022)                 120,263                120,978                
รวม 630,000               430,000               (79,737)                 (79,022)                 550,263                350,978                

มูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือการดอยคาทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) ราคาทุน
พันบาท พันบาท

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

พันบาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา 79,022                              
บวก ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 715                                   
ยอดคงเหลือ 79,737                              

 
บริษัทไดพิจารณาบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยพิจารณาจากมูลคาตามบัญชีสุทธิในบริษัทยอยดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2558 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิมจํานวนเงิน 230 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 430 ลานบาท ปจจุบันบริษัทยอยไดรับชําระเงินเพิ่มทุน
แลวท้ังจํานวน
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8. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 สรุปไดดังนี้ 

ท่ีดิน อาคาร งานระหวางกอสราง รวม

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 13,660                      -                            54,494                      68,154                      
ซ้ือ/โอนเขา -                            27,343                      13,467                      40,810                      
จําหนาย/ตัดจําหนาย/โอนออก-มูลคาสุทธิ -                            -                            (27,343)                     (27,343)                     
คาเส่ือมราคา -                            (316)                          -                            (316)                          
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 13,660                      27,027                      40,618                      81,305                      

พันบาท
งบการเงินรวม

 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 สรุปไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 147,425                         144,226                              
ซ้ือ/โอนเขา - ราคาทุน 16,765                           13,704                                
โอนออก - มูลคาสุทธิตามบัญชี (2,282)                            (2,282)                                 
คาเส่ือมราคา (25,129)                          (24,557)                               
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 136,779                         131,091                              

พันบาท

 

10. เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 สรุป
ไดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา 237,000                         140,000                         
เพ่ิมข้ึน 150,000                         150,000                         
ลดลง (317,000)                        (220,000)                        
ยอดคงเหลือ 70,000                           70,000                           

พันบาท

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น โดยการออกต๋ัวแลกเงินระยะสั้นอัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 8.50 ตอป 
และไมมีหลักประกัน 
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11. ทุนเรือนหุน 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 1,080  ลานบาท เปน
จํานวนเงิน 2,230 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,150,000,000 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 ท้ังนีเ้ม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 910.58 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 997.79 
ลานบาท 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 30,985,750 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
จํานวน 30,985,750 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 997.79 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 
1,028.78 ลานบาท 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 12,000,000 หุน ท่ีจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 
บาท ท้ังนีเ้ม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระ
เงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,028.78 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,040.78 ลานบาท 

12. 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 

 
อัตราการใชสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.57649 หุน 

(เดิม : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน) 
ราคาการใชสิทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท) 

   



  27 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ทุกวันทําการสุดทายของทุกไตรมาส 
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) 

วันใชสิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2557 
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : 18 พฤษภาคม 2560 

ในเดือนกันยายน 2558 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ครั้งท่ี 1 (GENCO-W1) ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ รวม
จํานวนเงิน 0.28 ลานบาท โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทไดบันทึกรับเงินดังกลาวไวในบัญชีเงินรับลวงหนาคาหุน 
ตอมา บริษัทไดออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิมจํานวนเงิน 1,040.78 ลาน
บาท เปนจํานวนเงิน 1,041.06 ลานบาทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ จํานวนรวม 50,935,938 หนวย 

13. ภาษีเงินได 
กลุมบริษัทรับรูคาใชจายเกี่ยวกับภาษีเงินไดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 ดวยประมาณการ
ท่ีดีท่ีสุด โดยอัตราท่ีใชในการคํานวณเปนอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท้ังปท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของรอบปบัญชีนั้น 
กลุมบริษัทอาจปรับปรุงจํานวนภาษีเงินไดคางจายในงวดระหวางกาลตอมาของรอบปบัญชีเดียวกัน หากการประมาณการ
ของอัตราภาษีเงินไดประจําปเปลี่ยนแปลงไป 

พันบาท

2558 2557 2558 2557
ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน -                             -                          -                           -                            

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 5,034                     (1,256)                 4,260                   (1,132)                  
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 5,034                     (1,256)                 4,260                   (1,132)                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

บริษัท 
14.1 หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 21.21 ลานบาท 
14.2 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญา ดังตอไปน้ี

14.2.1 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาเชาท่ีดินในอนาคตดังนี้
ระยะเวลา

 1 ป 243
2 - 5 ป 1,419

5 ปขึ้นไป 2,302
14.2.2 จายชําระตามสัญญาจางของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนเงิน 11.89 ลานบาท
14.2.3 จายชําระตามสัญญาจางบริการเดือนละ จํานวนเงิน 0.46 ลานบาท
14.2.4 จายชําระตามสัญญาเชายานพาหนะและเคร่ืองจักร อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.42 ลานบาท
14.2.5 สัญญาเชาท่ีดินกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.59 ลานบาท

มีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังน้ี (ดูหมายเหตุ 4)
ระยะเวลา

 1 ป 3,580
2 - 5 ป 28,471

5 ปขึ้นไป 34,308

คาเชาและบริการจาย (พันบาท)

จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย (พันบาท)

 

บริษัทยอย 
- จายชําระตามสัญญาจางของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนเงิน 55.36 ลานบาท 

15. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการ
บริษัท 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรในประเทศ ซึ่งรายไดและคาใชจายสําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี ้
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557 2558 2557
รายได 192,496       185,615       48,273         131,449       240,769       317,064       
ตนทุน (129,036)      (117,403)      (36,319)        (99,341)        (165,355)      (216,744)      
กําไรขั้นตน 63,460         68,212         11,954         32,108         75,414         100,320       
รายไดอื่น 3,566           6,526           
คาใชจายในการขาย (16,492)        (12,774)        
คาใชจายในการบริหาร (72,292)        (92,919)        
ตนทุนทางการเงิน (7,104)          (3,331)          
ขาดทุนกอนภาษีเงินได (16,908)        (2,178)          
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 5,034           (1,256)          
ขาดทุนสําหรับงวด (11,874)        (3,434)          

ใหบริการจัดการบําบัดและ
กําจัดกากอุตสาหกรรม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม

พันบาท

สินทรัพยและหนี้สินท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น 49,112               44,374               700                    1,095                 49,812               45,469               
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย -                     -                     556,418             479,555             556,418             479,555             
ที่ดินรอการพัฒนา -                     -                     433,921             425,751             433,921             425,751             
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                     -                     81,305               68,154               81,305               68,154               
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 103,125             114,590             33,654               32,835               136,779             147,425             -                     -                     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน 70,000               140,000             -                     97,000               70,000               237,000             
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 36,692               19,161               5,772                 21,776               42,464               40,937               
ตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34,000               34,000               -                     -                     34,000               34,000               

พันบาท

สินทรัพย

หน้ีสิน

ใหบริการจัดการบําบัดและกําจัด
กากอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม

 
 
 

16. การวัดมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุมบริษัทใชวิธีราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลอง หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะใช วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวแทน 
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ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมขางตนมาใช กลุมบริษัทจะตองพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคา
มูลคายุติธรรม กําหนดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคา
ยุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุมบริษัทประมาณข้ึน  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 กลุมบริษัทมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีวัดดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารทุน 8,677               -                   -                   8,677               

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 

17. การจัดประเภทรายการใหม 
กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการ
เงินงวดปจจุบันดังนี ้
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กอนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 263,747                  1,000                      264,747                  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 53,202                    (7,733)                     45,469                    
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 577,745                  (98,190)                   479,555                  
วัสดุคงเหลือ 3,393                      (3,393)                     -                          
สินคาคงเหลือ -                          3,679                      3,679                      
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -                          8,692                      8,692                      
ที่ดินรอการพัฒนา 327,561                  98,190                    425,751                  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 69,474                    (1,320)                     68,154                    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 146,104                  1,321                      147,425                  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 11,139                    (941)                        10,198                    
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการอื่น 52,148                    (52,148)                   -                          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 4,673                      (4,673)                     -                          
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -                          40,937                    40,937                    
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                          9,490                      9,490                      
เงินประกันผลงาน -                          7,699                      7,699                      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือน

รายไดจากการขาย-ธุรกิจใหบริการ 66,407                    (66,407)                   -                          
รายไดจากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 40,378                    (40,378)                   -                          
รายไดจากการขายและใหบริการ -                          106,738                  106,738                  
รายไดอื่น 1,737                      43                           1,780                      
ตนทุนบริการ-ธุรกิจใหบริการ 41,563                    (41,563)                   -                          
ตนทุนขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 29,623                    (29,623)                   -                          
ตนทุนขายและบริการ -                          68,569                    68,569                    
คาใชจายในการขาย 5,125                      (1,923)                     3,202                      
คาใชจายในการบริหาร 16,371                    8,951                      25,322                    
คาตอบแทนผูบริหาร 4,415                      (4,415)                     -                          

สําหรับงวดเกาเดือน
รายไดจากการขาย-ธุรกิจใหบริการ 185,602                  (185,602)                 -                          
รายไดจากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 131,601                  (131,601)                 -                          
รายไดจากการขายและใหบริการ -                          317,064                  317,064                  
รายไดอื่น 6,387                      139                         6,526                      
ตนทุนบริการ-ธุรกิจใหบริการ 117,462                  (117,462)                 -                          
ตนทุนขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99,119                    (99,119)                   -                          
ตนทุนขายและบริการ -                          216,744                  216,744                  
คาใชจายในการขาย 14,696                    (1,922)                     12,774                    
คาใชจายในการบริหาร 57,977                    34,942                    92,919                    
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                    (20,083)                   -                          
คาตอบแทนผูบริหาร 13,100                    (13,100)                   -                          

พันบาท
งบการเงินรวม
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กอนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 50,498                    (5,568)                     44,930                    
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 399,575                  (98,189)                   301,386                  
วัสดุคงเหลือ 3,392                      (3,392)                     -                          
สินคาคงเหลือ -                          3,679                      3,679                      
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -                          6,586                      6,586                      
ที่ดินรอการพัฒนา 171,214                  98,190                    269,404                  
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น-กิจการอื่น 40,890                    (40,890)                   -                          
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น-กิจการที่เก่ียวของกัน 4,741                      (4,741)                     -                          
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น -                          34,682                    34,682                    
หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                          8,248                      8,248                      
เงินประกันผลงาน -                          4,007                      4,007                      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือน

รายไดจากการขาย-ธุรกิจใหบริการ 66,407                    (66,407)                   -                          
รายไดจากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 35,978                    (35,978)                   -                          
รายไดจากการขายและการใหบริการ -                          102,337                  102,337                  
รายไดอื่น 1,666                      44                           1,710                      
ตนทุนบริการ-ธุรกิจใหบริการ 41,563                    (41,563)                   -                          
ตนทุนบริการ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 26,195                    (26,195)                   -                          
ตนทุนขายและการใหบริการ -                          64,792                    64,792                    
คาใชจายในการขาย 4,627                      (3,693)                     934                         
คาใชจายในการบริหาร 15,421                    10,831                    26,252                    
คาตอบแทนผูบริหาร 4,176                      (4,176)                     -                          

สําหรับงวดเกาเดือน
รายไดจากการขาย-ธุรกิจใหบริการ 185,602                  (185,602)                 -                          
รายไดจากการขาย-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 122,452                  (122,452)                 -                          
รายไดจากการขายและการใหบริการ -                          307,902                  307,902                  
รายไดอื่น 5,960                      152                         6,112                      
ตนทุนบริการ-ธุรกิจใหบริการ 117,462                  (117,462)                 -                          
ตนทุนบริการ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 91,835                    (91,835)                   -                          
ตนทุนขายและการใหบริการ -                          209,112                  209,112                  
คาใชจายในการขาย 14,002                    (3,693)                     10,309                    
คาใชจายในการบริหาร 51,448                    40,397                    91,845                    
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 20,083                    (20,083)                   -                          
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,125                      (4,125)                     -                          
คาตอบแทนผูบริหาร 12,311                    (12,311)                   -                          

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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18. การลงทุน 

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 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 24  กรกฎาคม 2558 ไดมีมติยกเลิกการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เมกา โซลาร 
จํากัด และหุนสามัญของบริษัท ไอวี่ โซลาร จํากัด 

19. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไดซื้อท่ีดินเพื่อการพัฒนา มูลคาตามสัญญา 185.00 ลานบาท  

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
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