
   
 

 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
และรายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 
 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
แบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแส
เงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุป
เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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เรื่องอื่น 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  ท่ี
แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นตามรายงานลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 โดยใหขอสรุปจากการสอบทานของผูสอบบัญชี
ดังกลาววา ไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลในสาระสําคัญ 

 

 
(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4165 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2559 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "จัดประเภทใหม" "สอบทานแลว" "จัดประเภทใหม"
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 74,103                  76,876                 48,593                  60,449                 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  5,7 92,763                  71,472                 91,743                  70,472                 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 82,099                  60,894                 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 8 847,895                852,096               390,662                405,319               

วัสดุคงเหลือ 623                       750                      623                       750                      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 422                       771                      - -

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,015,806             1,001,965            613,720                597,884               

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 9 12,106                  756                      12,106                  756                      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย 10 9,368 7,295                   9,368 7,295                   

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 550,108                550,108               

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนา 12 331,999                331,999               167,482                167,482               

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13 80,478                  81,343                 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 127,753                135,489               122,884 130,263               

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 6,935                    7,603                   5,091 5,703                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5 19,628                  16,759                 17,750 15,111                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 588,267                581,244               884,789                876,718               

รวมสินทรัพย 1,604,073             1,583,209            1,498,509             1,474,602            

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "จัดประเภทใหม" "สอบทานแลว" "จัดประเภทใหม"
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 27,877                  - 27,877                  -

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น 16 190,000                200,000               80,000                  90,000                 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 5, 17 72,248 78,255                 56,663                  63,151                 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 108                       108                      108                       108                      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 290,233                278,363               164,648                153,259               

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 204 231                      204 231                      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,273 4,116                   4,158                    4,004                   

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 34,000 34,000                 34,000 34,000                 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 38,477                  38,347                 38,362                  38,235                 

รวมหนี้สิน 328,710                316,710               203,010                191,494               

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 2,230,000,000  หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 18 2,230,000 2,230,000            2,230,000 2,230,000            

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
 - 1,041,064,062 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 18 1,041,064 1,041,064            1,041,064 1,041,064            

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

กําไร (ขาดทุน) สะสม
 -  จัดสรรเพื่อเปนสํารองตามกฎหมาย 7,911                    7,911                   7,911                    7,911                   

 -  ยังไมไดจัดสรร 26,986                  20,195                 47,122                  36,804                 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (9,328)                   (11,401)                (9,328)                   (11,401)                

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 1,275,363             1,266,499            1,295,499             1,283,108            

สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,275,363             1,266,499            1,295,499             1,283,108            

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,604,073             1,583,209            1,498,509             1,474,602            

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได  

รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ 68,798 59,443 68,798 59,361 

รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 36,727 22,770 30,278                 16,080 

รายไดอื่น 1,929 2,521                   2,054 2,206                   

รวมรายได 107,454               84,734 101,130               77,647 

คาใชจาย

ตนทุนบริการ - ธุรกิจใหบริการ 43,919 41,669                 43,919 41,669                 

ตนทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 22,284                 19,194                 18,154 12,679 

คาใชจายในการขาย 3,117                   2,667                   2,392 2,474                   

คาใชจายในการบริหาร 27,376                 27,308                 24,385                 25,281                 

ตนทุนทางการเงิน 3,299                   3,240                   1,350                   2,417                   

รวมคาใชจาย 99,995                 94,078                 90,200                 84,520                 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 7,459                   (9,344) 10,930 (6,873)

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 20 (668) 3,422                   (612)                     3,415                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,791                   (5,922)                  10,318                 (3,458)                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

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

        - ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน - 1,146                   - 1,059                   

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

        - กําไรที่เกิดข้ึนระหวางงวดของรายการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 2,073                   165                      2,073                   165                      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,073                   (4,418)                  2,073                   (4,071)                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,864                   (10,340)                12,391                 (7,529)                  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 6,791                   (5,922)                  10,318                 (3,458)                  

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
6,791                   (5,922)                  10,318                 (3,458)                  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 8,864                   (10,340) 12,391                 (7,529)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - -
8,864                   (10,340) 12,391                 (7,529)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 21 0.007 (0.006) 0.010 (0.004)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (บาท) 21 0.006 (0.006)                  0.010 (0.004)

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดสรรเพื่อ กําไร (ขาดทุน) รวม สวนของผูมี

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,041,064 208,730 7,911 20,195 (11,401) 1,266,499 - 1,266,499 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 6,791                     - 6,791 - 6,791 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - - - - 2,073                                2,073 - 2,073 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 6,791                     2,073                                8,864                     - 8,864 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 1,041,064 208,730 7,911 26,986 (9,328) 1,275,363 - 1,275,363 

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

เพิ่มทุนเรอืนหุน 18 87,215                   - - - - 87,215 - 87,215                   

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 87,215                   - - - - 87,215 - 87,215                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (10,505)                 165                                   (10,340)                 - (10,340)                 

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

งบการเงนิรวม
พันบาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,041,064 208,730 7,911 36,804 (11,401) 1,283,108 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 10,318 - 10,318 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - - - - 2,073 2,073 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 10,318 2,073 12,391 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 1,041,064 208,730 7,911 47,122 (9,328) 1,295,499 

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

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 

เพิ่มทุนเรือนหุน 18 87,215                       - - - - 87,215 

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 87,215                       - - - - 87,215 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (7,694) 165 (7,529)

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

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

กําไร (ขาดทุน) สะสม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 7,459                  (9,344)                 10,930                (6,873)                 

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 8,987                  9,378                  7,722                  9,225                  

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 818                     - 818                     -

ขาดทุนจากการลดมูลคาวัสดุคงเหลือ - 2,396                  - 2,396                  

กลับรายการจากการลดมูลคาตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (3,150)                 - (3,150)                 -

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 296                     1,333                  296                     1,154                  

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 82                       - 82                       -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 157                     323                     106                     289                     

ดอกเบี้ยรับ (76)                      (201)                    (1,264)                 (161)                    

ตนทุนทางการเงิน 1,302                  3,240                  1,349                  2,417                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 15,875                7,125                  16,889                8,447                  

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 5,475                  2,043                  5,492                  2,168                  

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 7,351                  (30,187)               17,806                (8,647)                 

วัสดุคงเหลือ 128                     39                       128                     39                       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 348                     (4,397)                 - (6,204)                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (457)                    (77)                      (293)                    (22)                      

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (6,726)                 1,130                  (7,205)                 2,882                  

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 21,994                (24,324)               32,817                (1,337)                 

จายดอกเบี้ย (580)                    (3,260)                 (580)                    (1,753)                 

จายภาษีเงินได (2,411)                 (2,020)                 (2,347)                 (1,922)                 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 19,003                (29,604)               29,890                (5,012)                 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย "ยังไมไดตรวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ตอ) "สอบทานแลว"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 72                       173                     58                       -

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (11,350) - (11,350) -

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น - - (20,000) -

เงินสดจายลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - (4,680)                 - -

เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (468)                    (3,489)                 (424)                    (1,468)                 

จายเงินมัดจําซื้อสินทรัพยถาวร (27,058)               - (27,058)               -

เงินสดจายลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย - - - (100,000)             

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกจิกรรมลงทุน (38,804)               (7,996)                 (58,774)               (101,468)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน 50,000                80,000                50,000                80,000                

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน (60,000)               (207,000)             (60,000)               (120,000)             

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 27,058                - 27,058                -

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (30)                      (25)                      (30)                      (25)                      

เงินรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ - 87,215                - 87,215                

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 17,028                (39,810)               17,028                47,190                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (2,773)                 (77,410)               (11,856)               (59,290)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 76,876                263,747              60,449                227,296              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 74,103                186,337              48,593                168,006              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
 

10 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 
8 สิงหาคม 2540 และบริษัทมีท่ีทําการดังตอไปนี้ 
 

 สํานักงานใหญ : 477  ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกาก   

 อุตสาหกรรมแสมดํา 
: 68/39 หมู 3 ถนนแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

 ศูนยบริการบําบัดและกําจัดกาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหมมาบตาพุด สาย 6  ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจาก
กิจการอุตสาหกรรมตางๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทยและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินระหวาง
กาลฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวาง
กาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทและ 
บริษัทยอย  
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินนี้มิไดรวม
ขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําป แต เนนการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว  ดังนั้นการอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอาน
ควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม 
หรือถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปนี้ 
 

       สัดสวนการถือหุน 
    พันบาท  ท้ังทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว  ของบริษัท (รอยละ) 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ 
 31 มีนาคม

2559 
 31 ธันวาคม

2558 
 31 มีนาคม

2559 
 31 ธันวาคม

2558 
          

บริษัท เอเซียพัฒนาแลนด จํากัด 

 

ซื้อ ขาย และพัฒนา
ท่ีดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 

 430,000  430,000 
 

 100  100 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต         
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

 

ประกอบกิจการ
โรงงานกําจัดของเสีย

จากอุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินระหวางกาลรวมแลว 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 

ในระหวางงวด บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559  มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 
 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

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

ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  ซื้อ ขาย และพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย  บริษัทยอย 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 

 
ใหบริการขนสงและขนถายสินคาในประเทศ  ผูถือหุนเปนกรรมการกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 
คุณอรรชกา สีบุญเรือง 

 

-  กรรมการ 
(เปนกรรมการบริษัทจนถึง

วันท่ี 19 สิงหาคม 2558) 
คุณพสุ โลหารชุน  -  กรรมการ 
คุณอาทิตย วุฒิคะโร    กรรมการ 
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ 

 
-  บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กับผูบริหารในบริษทัยอย 
คุณปยวิทย วิภูศิริ 

 
  บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กับกรรมการ 
คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ  -  กรรมการ 
 
 

การกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี ้
รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อางอิงอัตราดอกเบ้ียตามตนทุนทางการเงินของผูใหกู 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอื่น  ราคาตามสัญญา 
คาท่ีปรึกษา  ราคาตามสัญญา 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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รายไดและคาใชจายท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2559 และ 2558 มีดังนี ้ 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบี้ยรับ        

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  1,205  - 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 905  1,322  905  1,322 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,062  1,128  1,062  1,128 

คาใชจายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 468  423  468  423 

คาที่ปรึกษา        
คุณอรรชกา สีบุญเรือง -  210  -  210 
คุณพสุ โลหารชุน 225  150  225  150 
คุณณิชาณัณย สุขสุคนธ 92  139  92  - 
คุณอาทิตย วุฒิคะโร 300  -  300  - 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีสําคัญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่สําคัญ        
ผลประโยชนระยะสั้น 5,041  2,000  5,041  1,760 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 9  3,458  9  2,870 
 5,050  5,458  5,050  4,630 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับ        
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด        
  เงินใหกูยืมระยะสั้น -  -  80,000  60,000 
  ดอกเบ้ียคางรับ -  -  2,099  894 
 -  -  82,099  60,894 
ลูกหนี้อ่ืน        
เงินจายลวงหนาคาขนสง        
  บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 5,735  5,735  5,735  5,735 
เงินทดรองจาย        
  คุณอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ 1,000  1,000  -  - 
อ่ืนๆ        
  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  -  2 
 6,735  6,735  5,735  5,737 
เงินมัดจําการเชา/เงินประกัน        
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 34  34  34  34 
  บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 2,000  2,000  2,000  2,000 
 2,034  2,034  2,034  2,034 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3,750  4,033  3,750  4,033 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 460  475  460  475 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  -  255 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 7,288  4,665  7,288  4,665 

รวม 11,498  9,173  11,498  9,428 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนสาระสําคัญในระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2559 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด        
เงินตน 60,000  20,000  -  80,000 
ดอกเบ้ียคางรับ 894  1,205  -  2,099 
 60,894  21,205  -  82,099 
 

บริษัทมีสัญญาท่ีมีสาระสําคัญท่ีทําข้ึนกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 23 (1)) 
 ข) สัญญาเชาท่ีดิน (หมายเหตุ 23 (2)) 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
เงินฝากสถาบันการเงิน 74,103 76,876 48,593 60,449 
 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินฝากออมทรัพย ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 
0.1 ถึง 1.1 ตอป และรอยละ 0.4  ถึง 1.4 ตอป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: รอยละ 0.4 ถึง 1.4 ตอปและรอยละ 0.4 ถึง 1.4 
ตอป ตามลําดับ)   



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
  31 ธันวาคม 

2558 
 31 มีนาคม  

2559 
  31 ธันวาคม 

2558 
ลูกหนี้อื่น-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5) 6,735  6,735   5,735   5,737  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น        
ลูกหนี้การคา 47,700   49,702   47,700   49,702  
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (6,669)  (6,669)   (6,669)  (6,669) 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 41,031  43,033   41,031  43,033  
ลูกหนี้อ่ืน        
รายไดคางรับ 14,117   17,984   14,117   17,984  
อ่ืนๆ 32,571   5,116   32,551  5,114  
รวม 46,688   23,100  46,668   23,098  
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (1,691)   (1,396)   (1,691)   (1,396) 
ลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ 44,997   21,704  44,977   21,702  
รวม 92,763   71,472   91,743   70,472  

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 30,112  34,237  30,112  34,237 
เกินกําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน 11,057 8,463 11,057 8,463 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน - 343 - 343 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 28 - 28 
   มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 6,531 6,631 6,531 6,631 
     47,700 49,702 47,700 49,702 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 296  1,333  296  1,154 
 

8. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
  อาคารพาณิชยเพื่อขาย 159,729 157,996 161,409 159,482 
  อาคารชุดเพื่อขาย 512,931 522,234 240,103 259,837 
  งานระหวางกอสราง 186,085 185,866 - - 
  รวม 858,745 866,096  401,512 419,319 
  หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนการพัฒนา        

อสังหาริมทรัพย (10,850) (14,000)  (10,850) (14,000) 
  สุทธ ิ 847,895 852,096  390,662 405,319 
 

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดนําเงินฝากออมทรัพย จํานวน 12.1 ลานบาทและ 0.8 ลานบาท
ตามลําดับไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเพื่อการซื้อเครื่องจักรจากตางประเทศและคํ้าประกันการใชสาธารณูปโภค 
 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลักทรัพยเผื่อขาย 
 

   พันบาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย   9,368  7,295 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  มีรายละเอียดดังนี ้
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558   
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ประกอบดวย    
      ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด    

ณ วันตนงวด/ป 7,295  9,132 
บวก กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 2,073  (1,837) 
ณ วันสิ้นงวด/ป 9,368  7,295 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายรวมท้ังมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 
และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้

 

 พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม  มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย        

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด 9,368  9,368  7,295  7,295 
 

การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายถูกจัดลําดับช้ัน การวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับท่ี 1 ซึ่งเปนราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลองและบริษัทสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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11.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    พันบาท 
 รอยละการถือหุน ทุนชําระแลว เงินลงทุน คาเผ่ือการดอยคา สุทธิ เงินปนผลรับ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559  2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 100  100 430,000 430,000 430,000 430,000 - - 430,000 430,000 - - 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต   
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 100  100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,892) (79,892) 

 
120,108 

 
120,108 

 
- 

 
- 

รวม      630,000 630,000 (79,892) (79,892) 550,108 550,108 - - 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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12. ที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอการพัฒนา 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 331,999  167,482 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด -  - 
ตัดจําหนายเปนคาใชจาย -  - 
โอนไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย -  - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 331,999  167,482 

 

13. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 81,343  - 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด -  - 
ตัดจําหนายระหวางงวด -  - 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด (865)  - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 80,478  - 
ราคายุติธรรม 76,130  - 

  

ราคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินอิสระตามรายงานลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 และวันท่ี 22 มกราคม 2559 การวัดมูลคายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับช้ัน การวัดมูลคายุติธรรมในระดับท่ี 2 ซึ่งเปนการใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของ
สินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 
 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 135,489  130,263 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด 467  424 
ตัดจําหนายระหวางงวด (81)  (81) 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด (8,122)  (7,722) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 127,753  122,884 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรท่ีศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ
บริษัทไดจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันวงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
ของสินทรัพยดังกลาว มีจํานวนเงินประมาณ 15.4 ลานบาท และ 16.0 ลานบาท ตามลําดับ 
 

15. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2559 
 31 ธันวาคม  

2558 
 31 มีนาคม  

2559 
 31 ธันวาคม  

2558 
หนี้สินตามสัญญาทรัสตรีซีท 27,877  -  27,877 - 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาทรัสตรีซีทกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องจักรจาก
ตางประเทศ โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวางกาลขอ 9 
 

16. เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการอ่ืน 
 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูยืมจากบุคคลและกิจการอื่น สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีดังนี้  
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดยกมา 200,000  90,000 
เพิ่มข้ึน 50,000  50,000 
ลดลง (60,000)  (60,000) 
ยอดคงเหลือ 190,000  80,000 

 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นโดยการออกต๋ัวแลกเงินอัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 5.70 ตอป และไมมีหลักประกัน  
 

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

 31 มีนาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 5)        
เจาหนี้การคา 7,750  5,077  7,750  5,077 
เจาหนี้อื่น 3,748  4,096  3,748  4,351 
รวม 11,498  9,173  11,498  9,428 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

 31 มีนาคม 
2559 

 31 ธันวาคม 
2558 

กิจการอ่ืน        
เจาหนี้การคา 11,703  18,872  8,313  15,090 
เจาหนี้อื่น 14,930  14,706  11,042  11,461 

     เงินประกันผลงาน 13,418  14,168  5,840  6,119 
     คาใชจายคางจาย 20,699  21,336  19,970  21,053 
รวม  60,750  69,082  45,165  53,723 
 72,248  78,255  56,663  63,151 

 

18. ทุนเรือนหุน 
 

 พันบาท / พันหุน 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 จํานวนหุน  ราคาตามมูลคา

หุน (บาท) 
 จํานวนเงิน  จํานวนหุน  ราคาตามมูลคา

หุน(บาท) 
 จํานวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วันท่ี 1 มกราคม            

- หุนสามัญ 2,230,000  1.0  2,230,000  1,080,000  1.0  1,080,000 
เพิ่มทุน -  -  -  1,150,000  1.0  1,150,000 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม/ 31ธันวาคม            

- หุนสามัญ 2,230,000  1.0  2,230,000  2,230,000  1.0  2,230,000 
หุนท่ีออกและชําระแลว            
ณ วันท่ี 1 มกราคม            

- หุนสามัญ 1,041,064  1.0  1,041,064  910,580  1.0  910,580 
เพิ่มทุน -  -  -  130,484  1.0  130,484 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม/ 31ธันวาคม            

- หุนสามัญ 1,041,064  1.0  1,041,064  1,041,064  1.0  1,041,064 
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 1,080 ลานบาท เปนจํานวน
เงิน 2,230 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 1,150,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท ท้ังนี้ บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 87,214,444 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
87,214,444 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 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 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 997.79 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,028.78 ลานบาท 
 

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

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 283,768 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
283,768 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ท้ังนีเ้ม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวง
พาณิชยจากการรับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,040.78 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,041.06 ลานบาท 
 

19. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ครั้งท่ี 1 (GENCO-W1) 
จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิม และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทตองปรับราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิเม่ือมีการจําหนายหุนสามัญ โดยรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญมีดังนี ้

 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
จํากัด (มหาชน) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเกิน 180,000,000 หนวย 
ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.57649 หุน 

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

(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) 
วันใชสิทธิครั้งแรก : 30 กันยายน 2557 
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : 18 พฤษภาคม 2560 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ จํานวนรวม 50,935,938 หนวย 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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20. ภาษีเงินได 
 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้  
 

      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2559  2558  2559  2558 
ภาษีเงินไดปจจุบัน :          
   คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด   -  -  -  - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :          
   คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด        
   ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (668)  3,422  (612)  3,415 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน (668)  3,422  (612)  3,415 
 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้ 
      พันบาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
31 มีนาคม 

2559  31 ธันวาคม 
2558  31 มีนาคม 

2559  31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,554  1,495  1,554  1,495 
วัสดุคงเหลือ 536  536  536  536 
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2,170  2,800  2,170  2,800 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 854  822  831  801 
ประมาณการหนี้สิน -  129  -  71 
ผลขาดทุนทางภาษียกไป 1,172  1,172  -  - 
อื่นๆ 649  649  -  - 
รวม 6,935  7,603  5,091  5,703 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 (สอบทานแลว) 
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21. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีบริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุน
สามัญ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้  
 

 พันบาท/พันหุน 
 งบการเงินรวม 

  
กําไร (ขาดทุน) 

 จํานวนหุนสามัญ 
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน    
กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 6,791  (5,922)  1,041,064  916,753  0.007  (0.006) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  27,893  66,396     
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด            
กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ
แปลงหุนสามัญ 

 
6,791 

  
(5,922) 

  
1,068,957 

  
983,149 

  
0.006 

  
(0.006) 

  
 พันบาท/พนัหุน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
กําไร (ขาดทุน) 

 จํานวนหุนสามัญ 
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน    
กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 10,317  (3,458)  1,041,064  916,753  0.010  (0.004) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด           
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  27,893  66,396     
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด           
กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ
แปลงหุนสามัญ 

 
10,317 

  
(3,458) 

  
1,068,957 

  
983,149 

  
0.010 

  
(0.004) 

  



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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22. ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการบริษัท 
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจในการใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรในประเทศ 
 

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากลูกคารายใหญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 จํานวน 1 ราย เปน
จํานวนเงินรวม 8.3 ลานบาท และ 7.7 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งมาจากสวนงานใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม 
 

ขอมูลรายไดและกําไร (ขาดทุน) ของสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 
2558 มีดังตอไปนี้ 

 พันบาท 
 ใหบริการจัดการบําบัดและ

กําจัดกากอุตสาหกรรม 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจากลูกคาภายนอก 68,798 59,443  36,727 22,770  105,525 82,213  
ตนทุนขายและการใหบริการ (43,919)  (41,669) (22,284)  (19,194) (66,203)  (60,863) 
กําไรข้ันตน 24,879 17,774  14,443 3,576  39,322 21,350  
รายได (คาใชจาย) ท่ีไมไดปนสวน     
รายไดอื่น     1,929 2,521  
คาใชจายในการขาย     (3,117)  (2,667) 
คาใชจายในการบริหาร     (27,376)  (27,308) 
ตนทุนทางการเงิน     (3,299)  (3,240) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได    7,459  (9,344) 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได     (668) 3,422  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด     6,791  (5,922) 
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สินทรัพยและหนี้สินท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 พันบาท 

 
ใหบริการจัดการบําบัดและ

กําจัดกากอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย รวม 

 
31 มีนาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 มีนาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 มีนาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
สินทรัพย       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 91,857 61,329 906 10,143  92,763 71,472 
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - - 847,895 852,096  847,895 852,096 
ท่ีดินรอการพัฒนา - - 331,999 331,999  331,999 331,999 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - - 80,478 81,343  80,478 81,343 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 123,002 130,470  4,751 5,019  127,753 135,489 
สินทรัพยท่ีไมไดปนสวน     123,185 110,810 
รวม     1,604,073 1,583,209 

หนี้สิน       
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 34,000 34,000 - - 34,000 34,000 
หนี้สินท่ีไมไดปนสวน     294,710 282,710 
รวม     328,710 316,710 

 
23. สัญญา 
 

ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาดังตอไปนี้ 
 

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

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
ไมเกินหนึ่งป 0.7  1.0 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป -  - 
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2) สัญญาเชาท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลาเชา 
30 ป จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษัทตองจายคาเชาในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
ไมเกินหนึ่งป 5.6  4.3 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 30.1  22.7 
เกินหาป 33.4  40.6 

 
นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเชาจะตองลงทุนไมนอยกวา 36 ลานบาท เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนาศูนยท่ีเชา ตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาท่ีผูใหเชากําหนดหรือท่ีผูเชาเสนอ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหเชากอน 
 

3) สัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเชา 16 ป บริษัทตองจายคาเชารายป  ปท่ี  1-4  เปนเงินประมาณ 0.2 
ลานบาทตอป ปท่ี 5-8 เปนเงินประมาณ 0.2 ลานบาทตอป ปท่ี 9-12 เปนเงินประมาณ 0.3 ลานบาทตอป ปท่ี 13-16 เปนเงิน
ประมาณ 0.3 ลานบาทตอป สัญญานี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 กันยายน 2555 จนถึงวันท่ี 5 กันยายน 2571  โดยบริษัทตองจายคา
เชาในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา   
 

คาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนท่ีตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
ไมเกินหนึ่งป 0.2    0.2 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1.4  1.0 
เกินหาป 2.1  2.6 

 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 
 

ณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมี 
 

1) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันสัญญาเชาและสัญญาการ
ใหบริการบําบัดกากเปนจํานวน 22.0 ลานบาทและ 22.8 ลานบาท ตามลําดับ 
 

2) หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทเพื่อคํ้าประกันการซื้อเครื่องจักรจาก
ตางประเทศและการจัดทําสาธารณูปโภค โดยมีเงินฝากออมทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเปนจํานวน 12.1 ลานบาท
และ 0.8 ลานบาทตามลําดับ 
 

3) ภาระผูกพันรายจายฝายทุน เปนจํานวน 40.1 ลานบาท และ 41.6 ลานบาท ตามลําดับ 
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25. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 ไดมีมติอนุมัติดังตอไปนี้ 

ก)  จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 285,743 บาท 

ข)   ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 2,230,000,000 บาท เปน 1,092,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายจํานวน 
1,138,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ค)   เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,092,000,000 บาท เปน 1,190,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
98,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 
(GENCO-W1) 
 

26. การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2558 
 ตามท่ี

รายงานเดิม 
จัดประเภท

ใหม 
ตามท่ี

รายงานใหม 
 ตามท่ี

รายงานเดิม 
จัดประเภท

ใหม 
ตามท่ีรายงาน

ใหม 
งบแสดงฐานะการเงิน        
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 61,392 10,080 71,472  62,286 8,186 70,472 
เงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
- 

 
- 

 
- 

  
60,000 

 
894 

 
60,894 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 10,652 (9,881) 771  8,881 (8,881) - 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 67,555 10,700 78,255  54,250 8,901 63,151 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 10,501 (10,501) -  8,701 (8,701) - 
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