
   
 

 

บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม     

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั บริหารและ

พฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ                  

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการ  

เงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ       

สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล        

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่        

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมด      

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และ         

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ี

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ของ

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนตามรายงานลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ซ่ึงให้ขอ้สรุปวา่ ไม่พบส่ิงท่ี

เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาลในสาระสาํคญั 

 

 

 

(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4165 

 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2559 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สิ น ท รั พ ย์

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "จดัประเภทใหม่" "สอบทานแลว้" "จดัประเภทใหม่"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 84,132                  76,876                 63,275                  60,449                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  5,7 71,226                  71,472                 70,254                  70,472                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - 118,617                60,894                 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 8 843,165                852,096               377,140                405,319               

วสัดุคงเหลือ 215                       750                      215                       750                      

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่เคร่ืองจกัร 57,629                  - 57,629                  -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 607                       771                      - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,056,974             1,001,965            687,130                597,884               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 23,456                  756                      23,456                  756                      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10 8,883 7,295                   8,883 7,295                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 550,108                550,108               

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 12 331,999                331,999               167,482                167,482               

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 79,614                  81,343                 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 119,180                135,489               114,402 130,263               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 7,958                    7,603                   6,121 5,703                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5 17,778                  16,759                 16,649 15,111                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 588,868                581,244               887,101                876,718               

รวมสินทรัพย์ 1,645,842             1,583,209            1,574,231             1,474,602            

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "จดัประเภทใหม่" "สอบทานแลว้" "จดัประเภทใหม่"
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 138,926                - 138,926                -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 16 122,000                200,000               40,000                  90,000                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 17 77,905 78,255                 63,454                  63,151                 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 111                       108                      111                       108                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 338,942                278,363               242,491                153,259               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 175 231                      175 231                      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 2,780 4,116                   2,702                    4,004                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,000 34,000                 34,000 34,000                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 36,955                  38,347                 36,877                  38,235                 

รวมหนีสิ้น 375,897                316,710               279,368                191,494               

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 1,190,000,000  หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท ในปี 2559 และ 
2,230,000,000  หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท ในปี 2558 19 1,190,000 2,230,000            1,190,000 2,230,000            

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้
 - 1,041,064,062 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 19 1,041,064 1,041,064            1,041,064 1,041,064            
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 208,730 208,730               208,730 208,730               
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
 -  จดัสรรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 7,911                    7,911                   7,911                    7,911                   
 -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,053                  20,195                 46,971                  36,804                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (9,813)                   (11,401)                (9,813)                   (11,401)                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,269,945             1,266,499            1,294,863             1,283,108            

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,269,945             1,266,499            1,294,863             1,283,108            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,645,842             1,583,209            1,574,231             1,474,602            

งบการเงินรวม
พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้  

รายไดค้า่บริการ - ธุรกิจให้บริการ 72,130 62,804 72,130 62,417 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 31,466 6,760 25,290 2,740 

รายไดอ่ื้น 3,647 170                     3,798 136                     

รวมรายได้ 107,243              69,734 101,218              65,293 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนบริการ - ธุรกิจให้บริการ 50,266 42,911                50,266 42,911                

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 20,729 5,730                  16,627 2,107 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 3,271 2,069                  2,473 4,480                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 33,916 23,152                29,578 21,559                

ตน้ทุนทางการเงิน 3,349 2,333                  1,749 2,129                  

รวมค่าใช้จ่าย 111,531              76,195                100,693              73,186                

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (4,288)                 (6,461) 525                     (7,893)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (1,858) (443)                    (1,858) (443)                    

ขาดทุนส าหรับงวด (6,146)                 (6,904)                 (1,333)                 (8,336)                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        - ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,516 5                         1,477 5                         
        - ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (303) (1)                       (295) (1)                       
1,213                  4                         1,182                  4                         

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        - ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (485) - (485) -

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 728                     4                         697                     4                         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (5,418)                 (6,900)                 (636)                    (8,332)                 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (6,146)                 (6,904)                 (1,333)                 (8,336)                 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -
(6,146)                 (6,904)                 (1,333)                 (8,336)                 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (5,418)                 (6,900) (636)                    (8,332)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -
(5,418)                 (6,900) (636)                    (8,332)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 22 (0.006) (0.007) (0.001) (0.008)

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 22 (0.006) (0.007)                 (0.001) (0.008)

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้  

รายไดค้า่บริการ - ธุรกิจให้บริการ 140,928 122,247 140,928 121,778 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 68,193 29,530 55,568                18,820 

รายไดอ่ื้น 5,576 2,691                  5,852 2,342                  

รวมรายได้ 214,697              154,468 202,348              142,940 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนบริการ - ธุรกิจให้บริการ 94,185 84,580                94,185 84,580                

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 43,013                24,924                34,781 14,786 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 6,388                  4,736                  4,865 4,481                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 61,292                50,460                53,963                46,840                

ตน้ทุนทางการเงิน 6,648                  5,573                  3,099                  4,546                  

รวมค่าใช้จ่าย 211,526              170,273              190,893              155,233              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,171                  (15,805) 11,455 (12,293)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 (2,526) 2,979                  (2,470)                 2,972                  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 645                     (12,826)               8,985                  (9,321)                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        - ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 18 1,516                  (5,724)                 1,477                  (5,290)                 
        - ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (303)                    1,145                  (295)                    1,058                  
1,213                  (4,579)                 1,182                  (4,232)                 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        - ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุน

  ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 10 1,588                  1,158                  1,588                  1,158                  

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 2,801                  (3,421)                 2,770                  (3,074)                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,446                  (16,247)               11,755                (12,395)               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 645                     (12,826)               8,985                  (9,321)                 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -
645                     (12,826)               8,985                  (9,321)                 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 3,446                  (16,247) 11,755                (12,395)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -
3,446                  (16,247) 11,755                (12,395)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 22 0.001 (0.013) 0.009 (0.010)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 22 0.001 (0.012)                 0.009 (0.009)                 

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จดัสรรเพ่ือ ก ำไร (ขำดทุน) รวม ส่วนของ

ทุนท่ีออกและ เป็นส ำรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

ช ำระเตม็มูลคำ่แลว้ ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย (ขำดทุนสะสม) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก ำไรส ำหรับงวด - - - 645                       - 645 - 645 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 1,213                    1,588                                    2,801 - 2,801 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 1,858                    1,588                                    3,446                    - 3,446 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,041,064 208,730 7,911 22,053 (9,813) 1,269,945 - 1,269,945 

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เพ่ิมทุนเรือนหุ้น 118,200                - - - - 118,200 - 118,200                

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 118,200                - - - - 118,200 - 118,200                

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขำดทุนส ำหรับงวด - - - (12,826)                 - (12,826) - (12,826)                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - (4,579)                   1,158                                    (3,421) - (3,421)                   

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - (17,405)                 1,158                                    (16,247)                 - (16,247)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 1,028,780 196,730 7,625 12,442 (8,406) 1,237,171 - 1,237,171 

งบกำรเงินรวม

พนับำท

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทำนแลว้"

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 7



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

ก ำไร (ขำดทนุ) 

ทนุท่ีออกและ จดัสรรเพ่ือเป็น ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจำก รวม

ช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ ส่วนเกินมลูคำ่หุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย (ขำดทนุสะสม) เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก ำไรส ำหรับงวด - - - 8,985                             - 8,985 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน - - - 1,182 1,588 2,770 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 10,167 1,588 11,755 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2559 1,041,064 208,730 7,911 46,971 (9,813) 1,294,863 

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 

เพ่ิมทนุเรือนหุ้น 118,200                         - - - - 118,200 

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 118,200                         - - - - 118,200 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขำดทนุส ำหรับงวด - - - (9,321) - (9,321)

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน - - - (4,232)                           1,158 (3,074)

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - (13,553) 1,158 (12,395)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 1,028,780 196,730 7,625 27,952 (8,406) 1,252,681 

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

"สอบทำนแลว้"

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม

พนับำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 8



บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,171                  (15,805)              11,455                (12,293)              

ปรับปรุงด้วย

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 17,753                17,215                15,411                16,837                

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (282)                    - (282)                    -

กลบัรายการจากการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (4,979)                 - (4,979)                 -

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 5                         1,178                  5                         999                     

ขาดทุนจากการลดมูลค่าวสัดุคงเหลือ - 2,454                  - 2,454                  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 59                       - 59                       -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 646 - - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 134                     663                     130                     630                     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 8,671                  - 8,671                  -

รายไดเ้งินปันผล (116)                    (152)                    (116)                    (152)                    

ดอกเบ้ียรับ (158)                    (420)                    (2,844)                 (353)                    

ตน้ทุนทางการเงิน 6,648                  5,573                  3,099                  4,546                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินด าเนินงาน 31,552                10,706                30,609                12,668                

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 235                     (26)                      213                     99                       

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 13,910                (62,474)              33,156                (26,685)              

วสัดุคงเหลือ 536                     340                     536                     340                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 163                     (4,970)                 - (6,919)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1                         (302)                    4                         (46)                      

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (8,272)                 15,038                (8,356)                 10,100                

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 38,125                (41,688)              56,162                (10,443)              

รับดอกเบ้ีย (8,901)                 577                     (4,616)                 338                     

จ่ายภาษีเงินได้ (4,850)                 (4,014)                 (4,724)                 (3,760)                 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 24,374                (45,125)              46,822                (13,865)              

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 164                     - 120                     -

รับเงินปันผล 116                     152                     116                     152                     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (22,700) - (22,700) -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - (55,000) -

เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร (57,629)              - (57,629)              -

เงินสดจ่ายลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - - - (120,000)            

เงินสดจ่ายลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (14,348)              - -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,705                  - 2,705                  -

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (2,478)                 (3,360)                 (2,313)                 (2,098)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (79,822)              (17,556)              (134,701)            (121,946)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย - (5,889)                 - (4,323)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 82,000                100,000              50,000                100,000              

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน (160,000)            (227,000)            (100,000)            (140,000)            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 140,765              - 140,766              -

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (61)                      (51)                      (61)                      (51)                      

เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั - 118,200              - 118,200              

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 62,704                (14,740)              90,705                73,826                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 7,256                  (77,421)              2,826                  (61,985)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 76,876                263,747              60,449                227,296              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 84,132                186,326              63,275                165,311              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
 

11 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2540 และบริษทัมีท่ีท าการดงัต่อไปน้ี 
 

 ส านกังานใหญ่ : 477  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
ข)  ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก   

 อุตสาหกรรมแสมด า 
: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพดุ สาย 6  ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21150 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมจาก
กิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทและ 
บริษทัยอ่ย  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินน้ีมิไดร้วม
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม 
หรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สดัส่วนการถือหุน้ 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 
 30 มิถุนายน 

2559 
 31 ธนัวาคม

2558 
 30 มิถุนายน 

2559 
 31 ธนัวาคม

2558 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 

 

ซ้ือ ขาย และพฒันา
ท่ีดินหรือ

อสงัหาริมทรัพย ์

 430,000  430,000 
 

 100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการ
โรงงานก าจดัของเสีย
จากอุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการท างบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 

 
ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุน้เป็นกรรมการกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
คุณอรรชกา สีบุญเรือง 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 19 สิงหาคม 2558) 

คุณพสุ โลหารชุน  -  กรรมการ 
คุณอาทิตย ์วฒิุคะโร  -  กรรมการ 
คุณณิชาณัณย ์สุขสุคนธ์ 

 
-  บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบัผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
คุณปิยวทิย ์วภูิศิริ 

 
-  บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบักรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
 

การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของผูใ้หกู้ ้
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน  ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  2,723  - 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,325  1,336  2,244  2,658 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,106  1,131  2,169  2,260 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 453  412  921  832 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 20,200  16,056  38,584  31,541 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 1,020  960  2,040  1,920 

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 225  150  450  300 
คุณณิชาณณัย ์สุขสุคนธ ์ 92  92  185  231 
คุณอาทิตย ์วฒิุคะโร 200  -  500  - 
คุณอรรชกา สีบุญเรือง -  210  -  420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559  2558  2559  2558 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 1,518  -  2,723  - 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,325  1,336  2,244  2,658 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,106  1,131  2,169  2,260 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 453  412  921  832 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 20,200  16,056  38,584  31,541 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 1,020  960  2,040  1,920 

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 225  150  450  300 
คุณอาทิตย ์วฒิุคะโร 200  -  500  - 
คุณอรรชกา สีบุญเรือง -  210  -  420 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,300  2,040  4,669  4,040 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8  173  17  3,631 

 2,308  2,213  4,686  7,671 

 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,300  1,800  4,669  3,560 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8  172  17  3,042 

 2,308  1,972  4,686  6,602 
 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั        
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  -  115,000  60,000 
  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  3,617  894 
 -  -  118,617  60,894 

ลูกหนีอ่ื้น        
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าขนส่ง        
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 5,735  5,735  5,735  5,735 
เงินทดรองจ่าย        
  คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 1,000  1,000  -  - 
อ่ืนๆ        
  บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  31  2 
 6,735  6,735  5,766  5,737 

เงินมัดจ าการเช่า/เงินประกนั        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 34  34  34  34 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
 2,034  2,034  2,034  2,034 

        
        



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,921  4,033  2,921  4,033 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 442  475  442  475 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  -  255 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 8,348  4,665  8,348  4,665 

รวม 11,711  9,173  11,711  9,428 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหว่างงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2558 

 
เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 30 มิถุนายน 
2559 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั        
เงินตน้ 60,000  55,000  -  115,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 894  2,723  -  3,617 
 60,894  57,723  -  118,617 
 

บริษทัมีสญัญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
ก) สญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน (หมายเหตุ 24 (1)) 
ข) สญัญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 24 (2)) 
 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 84,132  76,876  63,275  60,449 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
0.375 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.100 ถึง 0.375 ต่อปี)  
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
  31 ธนัวาคม 

2558 
 30 มิถุนายน 

2559 
  31 ธนัวาคม 

2558 
ลูกหนีอ่ื้น-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5) 6,735  6,735   5,766  5,737  
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 48,522  49,702   48,522  49,702  
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,501)  (6,669)  (6,501)  (6,669) 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 42,021  43,033   42,021  43,033  
ลูกหน้ีอ่ืน        
รายไดค้า้งรับ 17,576  17,984   17,576  17,984  
อ่ืนๆ 6,342  5,116   6,339  5,114  
รวม 23,918  23,100  23,915  23,098  
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,448)   (1,396)  (1,448)   (1,396) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 22,470  21,704  22,467  21,702  
รวม 71,226  71,472   70,254  70,472  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,354  34,237  31,354  34,237 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,667  8,463  10,667  8,463 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  343  -  343 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  28  -  28 
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 6,501  6,631  6,501  6,631 
     48,522  49,702  48,522  49,702 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (291)  (155)  (291)  (155) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 5  1,178  5  999 
 

8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
  อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 154,135  157,996  155,815  159,482 
  อาคารชุดเพื่อขาย 511,967  522,234  230,346  259,837 
  งานระหวา่งก่อสร้าง 186,084  185,866  -  - 
  รวม 852,186  866,096  386,161  419,319 
  หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสงัหาริมทรัพย ์ (9,021)  (14,000)  (9,021)  (14,000) 
  สุทธิ 843,165  852,096  377,140  405,319 
 

9. เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดน้ าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า จ านวนรวม 23.5 ลา้นบาท
และ 0.8 ลา้นบาทตามล าดบัไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเพ่ือการซ้ือเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศและค ้าประกนัการใช้
สาธารณูปโภค 
 
10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   8,883  7,295 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย    
      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    

ณ วนัตน้งวด/ปี 7,295  9,132 
บวก ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1,588  (1,837) 
ณ วนัส้ินงวด/ปี 8,883  7,295 

 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 8,883  8,883  7,295  7,295 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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11.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พนับาท 

 ร้อยละการถือหุน้ ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2559  2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100  100 430,000 430,000 430,000 430,000 - - 430,000 430,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์  
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 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 บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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12. ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 331,999  167,482 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย -  - 
โอนไปเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ -  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 331,999  167,482 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 2 แปลง เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบั
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงิน 68.9 ลา้นบาท 
 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 81,343  - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  - 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (1,729)  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 79,614  - 

ราคายติุธรรม 76,130  - 
 

ราคายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามรายงานลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 และวนัท่ี 22 มกราคม 2559 การวดัมูลค่ายติุธรรม
ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้อง
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 

14. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 135,489  130,263 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 2,478  2,313 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (2,763)  (2,763) 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (16,024)  (15,411) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 119,180  114,402 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
ของสินทรัพยด์งักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 14.8 ลา้นบาท และ 16.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2559 
 31 ธนัวาคม 

2558 
 30 มิถุนายน  

2559 
 31 ธนัวาคม  

2558 
 30 มิถุนายน  

2559 
 31 ธนัวาคม  

2558 
ตัว๋แลกเงิน 5.45  -  85,000  -  85,000  - 
หกั ส่วนลดตัว๋แลกเงิน     (1,557)  -  (1,557)  - 
สุทธิ     83,443  -  83,443  - 
หน้ีสินตามสญัญาทรัสตรี์ซีท 7.25, 7.50  -  55,483  -  55,483  - 
     138,926  -  138,926  - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรจาก
ต่างประเทศ ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็น
ระยะเวลา 72 งวด และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 
12 รวมทั้งบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัยงั
ไม่ไดเ้บิกรับเงินกูด้งักล่าว 
 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการอ่ืน 
 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการอ่ืน ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดยกมา 200,000  90,000 
เพ่ิมข้ึน 82,000  50,000 
ลดลง (160,000)  (100,000) 
ยอดคงเหลือ 122,000  40,000 

 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นโดยการออกตัว๋แลกเงินอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 7.0 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั  
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2559 

 31 ธนัวาคม 
2558 

 30 มิถุนายน 
2559 

 31 ธนัวาคม 
2558 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)        
เจา้หน้ีการคา้ 8,809  5,077  8,809  5,077 
เจา้หน้ีอ่ืน 2,902  4,096  2,902  4,351 
รวม 11,711  9,173  11,711  9,428 

กจิการอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 12,729  18,872  10,523  15,090 
เจา้หน้ีอ่ืน 13,271  14,706  9,342  11,461 

     เงินประกนัผลงาน 14,143  14,168  6,089  6,119 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,051  21,336  25,789  21,053 
รวม  66,194  69,082  51,743  53,723 
 77,905  78,255  63,454  63,151 
 

18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

4,116  1,093  4,004  879 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 180  664  175  630 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,516)  5,724  (1,477)  5,290 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  
 

2,780  7,481  2,702  6,799 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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19. ทุนเรือนหุ้น 
 

 พนับาท / พนัหุ้น 
 30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 
 จ านวนหุ้น  ราคาตามมูลค่าหุ้น 

(บาท) 
 จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  ราคาตามมูลค่าหุ้น

(บาท) 
 จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

- หุ้นสามญั 2,230,000  1.0  2,230,000  1,080,000  1.0  1,080,000 

ลดทุน (1,138,000)  1.0  (1,138,000)  -  -  - 
เพ่ิมทุน 98,000  1.0  98,000  1,150,000  1.0  1,150,000 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31ธนัวาคม            

- หุ้นสามญั 1,190,000  1.0  1,190,000  2,230,000  1.0  2,230,000 

หุ้นท่ีออกและช าระแลว้            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

- หุ้นสามญั 1,041,064  1.0  1,041,064  910,580  1.0  910,580 

เพ่ิมทุน -  -  -  130,484  1.0  130,484 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31ธนัวาคม            

- หุ้นสามญั 1,041,064  1.0  1,041,064  1,041,064  1.0  1,041,064 
 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
   
ก)   จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 285,743 บาท 
 

ข)   ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,230 ลา้นบาท เป็น 1,092 ลา้นบาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 1,138 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ค)   เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 1,092 ลา้นบาท เป็น 1,190 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 98 ลา้นหุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GENCO-W1) 
 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระดงักล่าวแลว้ กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
 

20. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมี้มติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (GENCO-W1) 
จ านวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมี้มติออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงบริษทัตอ้งปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิเม่ือมีการจ าหน่ายหุน้สามญั โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บริหารและพฒันาเพือ่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
จ ากดั (มหาชน) เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ชนิด : ระบุช่ือผูถ้ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.57649 หุน้ 

(เดิม : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้) 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส 

(เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2557 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 18 พฤษภาคม 2560 

 
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 31,529  หุ้น ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ดว้ยเหตุน้ีบริษทัได้
แสดงเงินรับจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ดงักล่าวจ านวน 31,529 บาทเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ านวน 94,242,678 หน่วย 
 

21. ภาษีเงนิได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 สรุปไดด้งัน้ี  
 

      พนับาท 
      งบการเงินรวม 

      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด   (3,184)  -  (3,184)  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,326  (443)  658  2,979 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (1,858)  (443)  (2,526)  2,979 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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      พนับาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด   (3,184)  -  (3,184)  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,326  (443)  714  2,972 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (1,858)  (443)  (2,470)  2,972 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

      พนับาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
30 มิถุนายน 

2559  31 ธนัวาคม 
2558  30 มิถุนายน 

2559  31 ธนัวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,472  1,495  1,472  1,495 
วสัดุคงเหลือ 536  536  536  536 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,804  2,800  1,804  2,800 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 556  822  540  801 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 1,769  129  1,769  71 
ผลขาดทุนทางภาษียกไป 1,172  1,172  -  - 
อ่ืนๆ 649  649  -  - 
รวม 7,958  7,603  6,121  5,703 
 

22. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็น
หุน้สามญั ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุ้น 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 
  

ก าไร (ขาดทุน) 
 จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (6,146)  (6,904)  1,041,064  1,000,297  (0.006)  (0.007) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  51,979  39,918     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด            
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่ 
มีการแปลงหุ้นสามญั 

 
(6,146) 

  
(6,904) 

  
1,093,043 

  
1,040,215 

  
(0.006) 

  
(0.007) 

  
 พนับาท/พนัหุ้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  

ก าไร (ขาดทุน) 
 จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (1,333)  (8,336)  1,041,064  1,000,297  (0.001)  (0.008) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  51,979  39,918     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด            
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่ 
มีการแปลงหุ้นสามญั 

 
(1,333) 

  
(8,336) 

  
1,093,043 

  
1,040,215 

  
(0.001) 

  
(0.008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
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 พนับาท/พนัหุ้น 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  

ก าไร (ขาดทุน) 
 จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 645  (12,826)  1,041,064  958,753  0.001  (0.013) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  51,979  88,058     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด            
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่ 
มีการแปลงหุ้นสามญั 

 
645 

  
(12,826) 

  
1,093,043 

  
1,046,811 

  
0.001 

  
(0.012) 

  
 พนับาท/พนัหุ้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
  

ก าไร (ขาดทุน) 
 จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 8,985  (9,321)  1,041,064  958,753  0.009  (0.010) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  51,979  88,058     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด            
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่ 
มีการแปลงหุ้นสามญั 

 
8,985 

  
(9,321) 

  
1,093,043 

  
1,046,811 

  
0.009 

  
(0.009) 
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23. ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 จ านวน 1 ราย เป็น
จ านวนเงินรวม 11.3 ลา้นบาท และ 10.6 ลา้นบาทตามล าดับ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 24.4 ลา้นบาท และ 16.6 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจดัการบ าบดัและ
ก าจดักากอุตสาหกรรม 
 

ขอ้มูลรายได้และก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดั
กากอุตสาหกรรม 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 72,130 62,804 31,466 6,760 103,596 69,564 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (50,266) (42,911) (20,729) (5,730) (70,995) (48,641) 

ก าไรขั้นตน้ 21,864 19,893 10,737 1,030 32,601 20,923 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
รายไดอ่ื้น     3,647 170 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (3,271) (2,069) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (33,916) (23,152) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3,349) (2,333) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้     (4,288) (6,461) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้     (1,858) (443) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด     (6,146) (6,904) 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ใหบ้ริการจดัการบ าบดัและ
ก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 140,928 122,247 68,193 29,530 209,121 151,777 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (94,185) (84,580) (43,013) (24,924) (137,198) (109,504) 

ก าไรขั้นตน้ 46,743 37,667 25,180 4,606 71,923 42,273 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
รายไดอ่ื้น     5,576 2,691 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (6,388) (4,736) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (61,292) (50,460) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6,648) (5,573) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้     3,171 (15,805) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้     (2,526) 2,979 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด     645 (12,826) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 พนับาท 

 
ให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดั

กากอุตสาหกรรม พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
สินทรัพย์       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 68,391 61,329 2,835 10,143  71,226 71,472 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - 843,165 852,096  843,165 852,096 
วสัดุคงเหลือ 215 750 - - 215 750 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร 57,629 - - - 57,629 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 22,700 - 756 756 23,456 756 
ท่ีดินรอการพฒันาและส่ิงปลูกสร้าง 104,804 104,804 227,195 227,195 331,999 331,999 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 79,614 81,343  79,614 81,343 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 106,018 130,470  13,162 5,019  119,180 135,489 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน     119,358 109,304 

รวม     1,645,842 1,583,209 

       
       
       



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 พนับาท 

 
ให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดั

กากอุตสาหกรรม พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม

2558 
หนีสิ้น       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 138,926 - - - 138,926 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 40,000 90,000 82,000 110,000 122,000 200,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,791 27,349 45,114 50,906 77,905 78,255 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,000 34,000 - - 34,000 34,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน     3,066 4,455 

รวม     375,897 316,710 

 
24. สัญญา 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

1)  สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้งศูนยว์ิจยัและ
พฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
10 ปี  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว  บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-5  เป็นเงินประมาณ 1.1 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 6-10      
เป็นเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามอตัราของกากท่ีใหบ้ริการ สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 
ไม่เกินหน่ึงปี 0.3  1.0 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  - 

 

 

2) สญัญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึงของบริษทั) 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 
30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา   
 

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 
ไม่เกินหน่ึงปี 5.7  4.3 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28.6  22.7 
เกินหา้ปี 31.5  40.6 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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นอกจากนั้น ตามสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 36 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้หเ้ช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้หเ้ช่าก่อน 
 

3) สัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 16 ปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-4  เป็นเงินประมาณ 0.2 
ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 5-8 เป็นเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 9-12 เป็นเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 13-16 เป็นเงิน
ประมาณ 0.3 ลา้นบาทต่อปี สญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2555 จนถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2571 โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่า
เช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา   
 
ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2559  31 ธนัวาคม 2558 
ไม่เกินหน่ึงปี 0.3    0.2 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1.4  1.0 
เกินหา้ปี 2.1  2.6 

 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี 
 

1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ
ใหบ้ริการบ าบดักากเป็นจ านวน 24.5 ลา้นบาทและ 22.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนังสือค ้ าประกนับริษทัเพ่ือค ้ าประกนัการซ้ือเคร่ืองจกัรจาก
ต่างประเทศและการจดัท าสาธารณูปโภค โดยมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเป็น
จ านวน 23.5 ลา้นบาทและ 0.8 ลา้นบาทตามล าดบั 
 

3) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ านวน 61.9 ลา้นบาท และ 41.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

4) สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ระยะสั้น เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

  สกุลเงิน  จ านวนเงิน (ลา้น)  ระยะเวลาส้ินสุด  อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ยโูร  0.14  กรกฎาคม 2559  39.3500 
 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยจ านวน 
2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั และบริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทั โดยเขา้ถือหุน้สามญัจ านวน 99,997 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท คิดเป็น
มูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 1.0 ลา้นบาท ของทั้งสองบริษทั 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 (สอบทานแล้ว) 
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27. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2558 

 ตามท่ี
รายงานเดิม 

จดัประเภท
ใหม่ 

ตามท่ี
รายงานใหม่ 

 ตามท่ี
รายงานเดิม 

จดัประเภท
ใหม่ 

ตามท่ีรายงาน
ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 61,392 10,080 71,472  62,286 8,186 70,472 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

  
60,000 

 
894 

 
60,894 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 10,652 (9,881) 771  8,881 (8,881) - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 67,555 10,700 78,255  54,250 8,901 63,151 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,501 (10,501) -  8,701 (8,701) - 
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