
 
   

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
วันที่ 30 กันยายน 2550 “สอบทานแลว” 
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 “ตรวจสอบแลว”      

(รวมหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลวันที่ 30 กันยายน 2549 “สอบทานแลว”) 
 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยเนน      
การใหขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูล             
ที่ไดรายงานไปแลว  ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 

งบการเงินระหวางกาลรวมนี้  ไดรวมงบการเงินระหวางกาลของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด  
(มหาชน) และของบริษัทยอย หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว   ดังตอไปน้ี  

 

-  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรอยละ 99.99 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ไดจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท  เพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย และ
พัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย 

 

-  บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรอยละ 99.99 บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ไดจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจคัดแยกและ
บริหารจัดการของเสียใหนํากลับมาใชประโยชนไดใหม 

 

-  บริษัท  เจนเนอรอล  โลจิสติกส  จํากัด  ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรอยละ 99.99  บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด         
ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ใหบริการขนสงและขนถายสินคาภายในประเทศ 

 

-  บริษัท  อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท (เอเซีย)  จํากัด   ซึ่งบริษัทฯ   ถือหุนทางออมรอยละ  99.99  โดยผานบริษัท  เอเซีย
พัฒนา แลนด จํากัด บริษัท  อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท  (เอเซีย)  จํากัด  ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท เพื่อประกอบกิจการโรงงานกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ตอมาเมื่อวันที ่
30 เมษายน 2550  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ของบริษัท  อินดัสเทรียล  เวสต   เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด  ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 60 ลานบาท (หุนสามัญ 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 200 ลานบาท (หุนสามัญ 
20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 

 

สวนงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 
2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2549   
ไดรวมบัญชีของบริษัทยอย คือ บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนทางตรงรอยละ 99.99 บริษัทยอย
ดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 และไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2550  

 
 

  



 
 
 

2.   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใชนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับ           
งบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีนโยบายการบัญชีที่เปดเผยเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
2.1  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงตามวิธีราคาทุน   บริษัทฯ ต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
โดยพิจารณาจากมูลคาสุทธิตามบัญชี (Net Book Value) และปจจัยอื่นประกอบ 

 
3.   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
    

ต้ังแตไตรมาสหนึ่งป 2550  บริษัทฯ  ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
บริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใชวิธีปรับปรุงยอนหลังโดยถือเสมือนวาบริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมา
โดยตลอด รวมท้ังไดต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว การปรับปรุงดังกลาวสงผลใหงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไรสะสม
ตนป 2550 และตนป 2549 เพิ่มขึ้นจํานวน 396,792 บาท และลดลงจํานวน 2,221,410 บาท ตามลําดับ  กําไรสุทธิสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ลดลงจํานวน 247,459 บาท และเพิ่มขึ้นจํานวน 21,572 บาท ตามลําดับ และกําไร
สุทธิสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ลดลงจํานวน 1,107,564 บาท และเพิ่มขึ้นจํานวน 101,171 บาท 
ตามลําดับ และเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจํานวน 396,792บาท 

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
4. รายการบัญชีกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัท เกิดขึ้นจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคล/กิจการ             

ที่เกี่ยวของกันเหลานี้เกี่ยวของกัน โดยการมีผูถือหุน และ/หรือ กรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาว ไดรวมไวในงบการเงิน      
ระหวางกาลนี้ตามเกณฑซึ่งตอรองกันโดยยุติธรรมระหวางบริษัท และบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
สัญญาที่มีสาระสําคัญที่ทําขึ้นระหวางบริษัท และบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 

     
ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 19.2) 

 
ข) สัญญาเชาที่ดิน (หมายเหตุ 19.3) 
 
 

 
 
 



 
 
 

ยอดคางชําระที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานี้  ไดแสดงแยกไวตางหากในงบดุล  สวนรายการ            
บัญชีกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีนัยสําคัญและรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่            
30  กันยายน  2550  และ  2549   มีดังนี้ 

 พันบาท 
 งวดสามเดือน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 

ตนทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย      (ปรับปรุงใหม) 
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  -  -   9,600   1,200 
ขายสินคา       
 บริษัท  เจนโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด      -  -  1,549  1,352 
ดอกเบี้ยรับ       
        บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  -  -  757   757 
 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากดั  -  -  83   39 
คาขนสง       
 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากดั  -  -   8,091   1,850 
คาเชาและคาสทิธิการดําเนินงาน       
     การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2,018 2,002  2,018  2,002 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 843 933  843  933 
คาใชจายอื่น     
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 633 649  633  649 
ปรับเพิ่มการดอยคาของเงินลงทนุในบริษัทยอย  -  -  1,613  1,612 
 

 พันบาท 
 งวดเกาเดือน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550    2549 

ตนทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย      (ปรับปรุงใหม) 
        บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  -  -        12,000         18,000 
ขายสินคา       
        บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  -  -         5,059         4,195 
ดอกเบี้ยรับ       
        บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  -   -        2,244         2,244 
        บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด  -  -  247  99 
คาขนสง      
        บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด  -  -  20,139  4,380 
คาเชาและคาสทิธิการดําเนินงาน 
      การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

      
5,988        5,834         5,988         5,834 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2,543        2,487         2,543         2,487 
คาใชจายอื่น       
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,870        1,875         1,870         1,875 
ปรับเพิ่มการดอยคาของเงินลงทนุในบริษัทยอย  -       -         5,516         4,793 

 



 
 
 

ยอดลูกหนี้  และเจาหนี้คงเหลือที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของกัน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่             
31 ธันวาคม 2549    มีดังนี้ 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31 
 กันยายน 2550  ธันวาคม 2549  กันยายน 2550  ธันวาคม 2549 

ลูกหนี้การคา - เรียกเก็บเงินแลว        
          บริษัท เจนโก  เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  -           -  385   378 
เงินทดรองจายแกกรรมการ 300   400   -   100 

คาเชาจายลวงหนาแกกิจการที่เก่ียวของกัน        
          การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 4,452   2,434  4,452   2,434 
เงินมัดจําการเชาแกกิจการที่เก่ียวของกัน        
          การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 4,348   4,348  4,348   4,348 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน        
          บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด  -         -         3,536          2,264 
          การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 47   112   47   112 
          กรมโรงงานอุตสาหกรรม 314   303   314   303 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน        
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  -         -  3,000         - 
 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 31      ณ วันที่ 30 
 ธันวาคม 2549  เพิ่มขึ้น  ลดลง  กันยายน 2550 
        
เงินตน        
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 100,000  -  -  100,000 
 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 11,000  -  -  11,000 

รวม 111,000  -  -  111,000 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ        
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 6,329  2,243  -  8,572 
 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 209  247  -  456 

รวม 6,538  2,490  -  9,028 
 รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 117,538      120,028 

     

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยสองแหง เปนเงินใหกูยืมประเภทมีกําหนดระยะเวลา และมีสัญญา ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ        
3.0 ตอป 



 
 
 

5. ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31 
 กันยายน 2550  ธันวาคม 2549  กันยายน 2550  ธันวาคม 2549 

เรียกเก็บเงินแลว :        
ลูกหนี้การคา -  คาบริการ        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 44,295  30,858  44,331  31,017 
เกินกําหนดชําระ        

นอยกวา   3  เดือน 15,467 22,182 15,816 22,401 
มากกวา   3  เดือน  ถึง   6 เดือน 591 594 591 594 
มากกวา   6  เดือน  ถึง 12 เดือน 221 360 221 360 
มากกวา 12  เดือนขึ้นไป 6,198 6,672 6,198 6,672 

รวม 66,772 60,666 67,157 61,044 
ลูกหนี้การคา -  อสังหาริมทรัพย     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 325 2,420 325 2,420 
เกินกําหนดชําระ     

นอยกวา   3  เดือน 85 50 85 50 
มากกวา   3  เดือน  ถึง   6 เดือน 120 70 120 70 
มากกวา   6  เดือน  ถึง 12 เดือน 165 40 165 40 
มากกวา 12  เดือนขึ้นไป 20 5 20 5 

รวม 715  2,585  715  2,585 
        

รวมทั้งสิ้น 67,487 63,251 67,872 63,629 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,992)               (4,503)  (4,992)                (4,503) 

ลูกหนี้การคาที่เรียกเก็บเงินแลว - สุทธ ิ  62,495 58,748 62,880 59,126 

     
ยังไมไดเรียกเก็บเงิน :     

ลูกหนี้การคา -  คาบริการ 19,898 22,591 19,898 22,591 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -                    (35) -                     (35) 

ลูกหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกเก็บเงิน - สุทธ ิ 19,898 22,556 19,898 22,556 

 



 
 
 

6.   ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินและทําการจําหนายในอนาคตกับ        
บุคคลหนึ่งซึ่งไมใชเจาของที่ดิน โดยทั้งสองฝายตกลงจะโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา ซึ่ง
บริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินเต็มจํานวนแลว ปจจุบันที่ดินดังกลาวเจาของที่ดินไดมีการโอนลอยไว แตยังมิไดโอนกรรมสิทธิ ์      
มาเปนของบริษัทยอย  เนื่องจากปจจุบันผูบริหารไดนําที่ดินดังกลาวเสนอขายใหกับบุคคลภายนอก ขณะนี้อยูระหวางการทําสัญญา
จะซื้อจะขาย  

   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ที่ดินเพื่อขายของบริษัทยอยแหงหนึ่ง มูลคาตามบัญชีจํานวน 11.38 ลานบาท  ไดนําไปวางเปน
หลักประกันตอศาลในการขอทุเลาการบังคับคดี ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 

 

7.   คาที่ดินรอรับคืนจากผูขาย 
 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อที่ดินกับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาที่ดินและทําการจําหนายใน
อนาคต จํานวนเงิน 25 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวไดชําระเงินเต็มจํานวนแลวในวันทําสัญญา ตอมาบริษัทยอยไดรับการติดตอ
จากผูขายวาไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหเปนของบริษัทยอยได เปนผลใหผูขายผิดสัญญา ผูขายจึงขอจายคืนเงินพรอมดอกเบี้ย
ทั้งหมดใหกับบริษัทยอย  ดังนี้ 

วันที่  จํานวนเงิน 
         2   กุมภาพันธ  2550  4.0  ลานบาท 
        13  กุมภาพันธ  2550  2.5  ลานบาท 
        20  กุมภาพันธ  2550  6.0  ลานบาท 
ภายในเดือนมิถุนายน  2550  สวนที่เหลือทั้งหมด 

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ผูขายขอเลื่อนกําหนดชําระคืนเงินสวนที่เหลือ จํานวน 12.5 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยจากเดิม
ภายในเดือนมิถุนายน 2550  เปนภายในเดือนธันวาคม  2550 

 

8.   เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด 
 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อหองชุดกับบริษัทแหงหนึ่ง (ผูขาย) จํานวน 205 หอง ในราคา 31.15 ลานบาท 
และทําสัญญาขายคืน ในราคา 41.30 ลานบาท  โดยผูขายไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หองชุดใหแกบริษัทฯ แลว ณ วันทําสัญญา          
แตผูขายยังคงมีหนาที่ตองชําระคาสวนกลาง  คาน้ํา  คาไฟ  คาโทรศัพท  คาจัดการ หรือคาธรรมเนียมอื่นใด  อันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์       
หองชุดใหแกนิติบุคคลอาคารชุดหรือหนวยงานใด ไปจนกวาจะมีการขายคืนตามสัญญา  

 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2550  และวันที่  31 ธันวาคม  2549  เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด  มีดังนี้ 
  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ  วันที่  30  

กันยายน 2550 
 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2549 
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด   31,150   31,150 
หัก  ขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด               (493)                 (210) 
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์หองชุด - สุทธิ   30,657   30,940 

 



 
 
 

9.   ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต 
 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําการประเมินราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ไดซื้อมาในป 2547 โดยผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง
ซึ่งประเมินราคาในเดือนมีนาคม และเมษายน 2550 ปรากฏวามูลคายุติธรรมของที่ดินผืนหนึ่งต่ํากวามูลคาตามบัญชีเปนจํานวน 
14.60 ลานบาท บริษัทยอยไมไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาจากการลดลงของมูลคาที่ดินดังกลาว  เนื่องจากฝายบริหารมีแผนที่จะนํา
ที่ดินผืนดังกลาวมาพัฒนาและทําการจําหนายในอนาคตอันใกล  ซึ่งผูบริหารของบริษัทประมาณวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
โครงการสูงกวามูลคาตามบัญชีของที่ดินดังกลาว  

 
10.   เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

      ทุนชําระแลว 
ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง       
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด   ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรือ   การถือหุนและมี  200,000 
   อสังหาริมทรัพย   กรรมการรวมกัน   
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   ประกอบธุรกิจคัดแยกและ      การถือหุนและมี  20,000 
   บริหารจัดการของเสียใหนํา   กรรมการรวมกัน   
   กลับมาใชประโยชนไดใหม     
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด   ประกอบกิจการใหบริการขนสง   การถือหุนและมี  5,000 
   และขนถายสินคาภายในประเทศ   กรรมการรวมกัน   
บริษัทยอยทางออม       
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต เมเนจเมนท   ประกอบกิจการโรงงานกําจัด   การถือหุนและมี  95,000 
 (เอเซีย) จํากัด      ของเสียจากอุตสาหกรรม   กรรมการรวมกัน   

 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 

31 ธันวาคม 2549   ดังนี้ 
   พันบาท 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 
 อัตราสวนการลงทุน  ราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  สุทธ ิ

บริษัทยอย - วิธีราคาทุน        
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  99.99  200,000  (21,269)  178,731 
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  99.99  20,000  -  20,000 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด  99.99  5,000  -  5,000 

รวม   225,000  (21,269)  203,731 

 
 
 
 
 



 
 
 

   พันบาท 
   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   (ปรับปรุงใหม) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 อัตราสวนการลงทุน  ราคาทุน  คาเผื่อการดอยคา  สุทธ ิ

บริษัทยอย - วิธีราคาทุน        
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  99.99   200,000  (15,809)  184,191 
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  99.99  20,000       -   20,000    
บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอรี่ จํากัด *  99.99  15,000       -   15,000 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด  99.99      5,000       -       5,000  

รวม   240,000  (15,809)  224,191 

* คืนทุนในป 2550 
 

11.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ
 

11.1 สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรที่ศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทฯ ไดจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกัน
วงเงินหนังสือค้ําประกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวม 50 ลานบาท  มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาว ณ วันที่  30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนเงินประมาณ 90.94 ลานบาท  และ 101.1 ลานบาท 
ตามลําดับ 

11.2  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ที่ดินของบริษัทฯ มูลคาตามบัญชี จํานวน 9 ลานบาท ไดนําไปวางเปนหลักประกันตอศาล
ในการขอทุเลาการบังคับคดี  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 

 

12.  ประมาณการหนี้สินสําหรับคาขนยายและกําจัดกากอุตสาหกรรม 
 

ตามที่บริษัทฯ ถูกรองเรียนวาไดทําการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เปนพิษในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ไดปฏิเสธ
ขอกลาวหาขางตน และขณะนี้หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยูระหวางการสอบสวนหาผูลักลอบนํากากอุตสาหกรรมไปทิ้งบริเวณ
ดังกลาว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดรับหนังสือขอความรวมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนยายและ
กําจัดกากอุตสาหกรรม รวมท้ังขุดลอกหนาดินที่ปนเปอนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม   
โดยใหบริษัทฯ จายคาใชจายไปกอน ในป 2547 บริษัทฯ ไดขนยายกากอุตสาหกรรมดังกลาวมาที่ศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรม             
มาบตาพุดแลว บริษัทฯ ประมาณคาใชจายในการขนยายและกําจัดกากอุตสาหกรรมดังกลาวทั้งหมดประมาณ 20.6 ลานบาท   
คาใชจายที่เกิดขึ้นแลวในป 2547 มีจํานวนเงินประมาณ  15.8  ลานบาท  สวนที่เหลือประมาณ 4.8 ลานบาท   บริษัทฯ บันทึกเปน  
“ประมาณการหนี้สินสําหรับคาขนยายและกําจัดกากอุตสาหกรรม” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล อยางไรก็ตาม จํานวนเงิน          
ที่บริษัทฯ จะไดรับคืนสําหรับคาใชจายดังกลาวขึ้นอยูกับผลการสอบสวนหาผูรับผิดชอบจากหนวยงานราชการดังกลาว  

 

13.  สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 
กันยายน  2550  และวันที่  31  ธันวาคม  2549  บริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายเปนเงินทั้งสิ้น  1.4  ลานบาท  สํารองตามกฎหมายนี้  
จะนําไปจายเงินปนผลไมได 

 
 



 
 
 

14.  การจายเงินปนผล 
   

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ   เมื่อวันที่  26  เมษายน  2550  และวันที่ 27 เมษายน 2549  ผูถือหุนไดมีมติ   
จายเงินปนผลแกผูถือหุน  ในอัตราหุนละ  0.01  บาท 

 
15.  ภาษีเงินได 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท ไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะตองจาย สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2550  และ 2549  เนื่องจากการใชประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่ยกมา  และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิจากสิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 

 
16.  รายไดคาบริการของบริษัท 

 
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในธุรกิจ

ประเภทบริการกําจัดขยะกากอุตสาหกรรมหรือบําบัดน้ําเสียสําหรับศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

รายไดคาบริการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 จําแนกตามกิจการที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุน   และที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุนปรากฏดังนี้ 

 
 พันบาท 
 งวดสามเดือน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549 

กิจการที่ไดรับการสงเสริม  79,841  78,101 
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม  31,286  29,296 

รวม  111,127  107,397 

 
 พันบาท 
 งวดเกาเดือน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549 

กิจการที่ไดรับการสงเสริม  240,772  206,706 
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม  82,972  80,121 

รวม  323,744  286,827 

 
ในฐานะที่เปนบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ที่กําหนดในบัตร

สงเสริมโดยเครงครัด 

 



 
 
 

17. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 คํานวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับแตละงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกระหวางงวด (900,000,000 หุน) 

 
18. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 

 
ขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอย เกี่ยวกับการดําเนินงาน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 

และ 2549 จําแนกตามสวนงานธุรกิจได ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พันบาท 
  งวดสามเดือน 
  งบการเงินรวม 
  ธุรกิจใหบริการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  รวม 
   2550  2549  2550  2549  2550  2549 
รายได   111,127   107,397   8,275   2,300   119,402   109,697 

           

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน   24,342   24,826   2,489   1,326   26,831   26,152 

           รายไดอื่น           10,846   1,706 

คาใชจายสวนกลาง   16,222   15,437   3,031   2,821   19,253   18,258 

คาตอบแทนกรรมการ           680   692 

ดอกเบี้ยจาย           350   - 

ภาษีเงินได           338   (42) 

กําไรสุทธิ           17,056   8,950 



 
 
 

  พันบาท 
  งวดเกาเดือน 
  งบการเงินรวม 

  ธุรกิจใหบริการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย   รวม 
  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

รายได  323,744  286,827  31,133  21,600  354,877  308,427 

             กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  67,637  47,482  11,915  10,884  79,552  58,366 

รายไดอื่น          19,959  8,754 
คาใชจายสวนกลาง  48,254 43,421 11,317  11,717   59,571  55,138 
คาตอบแทนกรรมการ          2,796  2,727 
ดอกเบี้ยจาย          1,118  14 
ภาษีเงินได          634  192 
กําไรสุทธิ          35,392  9,049 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม 
  ธุรกิจใหบริการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  รวม 
  ณ วันที่ 30  ณ  วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ  วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ  วันที่ 31 
  กันยายน 2550  ธันวาคม 2549  กันยายน 2550  ธันวาคม 2549  กันยายน 2550  ธันวาคม 2549 

สินทรัพยที่ใชในสวนงาน   913,156   862,984   377,144   346,242   1,290,300   1,209,226 



 
 
 

19. สัญญาตาง ๆ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสัญญาดังตอไปนี้ 
 

19.1 สัญญาโอนสิทธกิารเชาที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไดรับเงินมัดจําตามสัญญาแลวเปนจํานวน 18.1 ลานบาท 
  และตามเงื่อนไขในสัญญาระบุวาผูรับโอนจะตองใชสิทธิในการรับโอนสิทธิการเชาจากบริษัทฯ ภายในวันที่ 31  
  สิงหาคม  2550  โดยจะจายคาตอบแทนการโอนสิทธกิารเชาที่ดินดังกลาวใหแกบริษัทฯ เปนจํานวน  181  ลานบาท  

 
 ตอมาในไตรมาสที่ 1 ป 2550   คาตอบแทนดังกลาวลดลงเหลือ  169.01  ลานบาท    เนื่องจากจํานวนพื้นที่ของสิทธิ

 การเชาที่จะสงมอบลดลง  และเมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2550  ผูรับโอนไดแจงขอใชสิทธิรับโอนสิทธิการเชาดังกลาว
 มายังบริษัทฯ  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานตามสัญญา 

 
19.2 สัญญาเชาและใหใชสิทธกิารดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม(แสมดํา) รวมทั้งศูนยวิจัยและ

  พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม   โดยมีระยะเวลาเชาและใหใชสิทธิ
  การดําเนินงาน  10 ป  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว บริษัทฯ  ตองจายคาเชารายป  ปที่  1-5  เปนเงินประมาณ  
  1.06  ลานบาทตอป ปที่ 6-10 เปนเงินประมาณ 1.37 ลานบาทตอป และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามอัตราของกาก          
  ที่ใหบริการ  สัญญานี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
19.3 สัญญาเชาที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท) 3 ฉบับ โดยมีระยะเวลาเชา             

  30  ป จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569  เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาในอัตราที่
  กําหนดไวในสัญญาและตามขอกําหนดของสัญญา  บริษัทฯ  ตองจายเงินมัดจําจํานวน  4.3  ลานบาท  (ซึ่งบันทึกไว
  ในบัญชี  “เงินมัดจําการเชาแกกิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุล) 

 
  คาเชาสําหรับป  2550  และ  2549  มีจํานวนปละ  8.0  ลานบาท  

 
19.4 สัญญาเชายานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยเสียคาเชารายป เปนเงินประมาณ 0.8 

  ลานบาท 
 

19.5 สัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง กับการทาเรือแหง
  ประเทศไทย (กทท.) สัญญานี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และบริษัทฯ 
  มสีิทธิยื่นคํารองขอใหตออายุสัญญาไดอีกเปน 2 ระยะ ๆ ละ 5 ป โดยจัดทําเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 ป             
  กอนสัญญาจะสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทฯ ตองชําระเงินผลประโยชนตอบแทนในการประกอบการ
  ตามสัญญาในอัตราคาตอบแทนประจําป ตามจํานวนเงินและเวลาที่ระบุไวในสัญญา และผลประโยชนตอบแทน
  เพิ่มเติมเปนจํานวนรอยละจากการจัดเก็บรายไดคาบริการบําบัดของเสียปนน้ํามันจากเรือใหแก กทท.  

 
 ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมสามารถกอสรางและดําเนินการโครงการดังกลาวไดทันตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน

  สญัญาขางตน เนื่องจากพื้นที่ต้ังโครงการซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของทาเรือแหลมฉบังยังคงมีผูบุกรุกไมยอมรื้อยายออก
  จากพื้นที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ใหบอกเลิกสัญญาและฟองเรียกคาเสียหายจาก
  การทาเรือแหงประเทศไทย   

 



 
 
 

ตอมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 บริษัทฯ ไดบอกเลิกสัญญากับการทาเรือแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามัน 
จากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง  เสนอตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกรองใหการทาเรือแหง
ประเทศไทยชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 927.68 ลานบาท  และสถาบันอนญุาโตตุลาการไดมีคําสั่ง
รับคําเสนอขอพิพาทดังกลาวไวแลว    และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 การทาเรือแหงประเทศไทยไดยื่นคําคัดคาน
ขณะนี้ขอพิพาทอยูระหวางการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

 
19.6    บริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบุคคลอื่นโดยมีระยะเวลาเชา  26  เดือน  จนถึงเดือนธันวาคม  

  2551  โดยมีคาเชารายป ปละ 0.8 ลานบาท 
 

19.7   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาพันธมิตรทางกลยุทธและธุรกิจ กับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง             
  เปนเวลา  3  ป  โดยบริษัทฯ  จะไดรับคาตอบแทนในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 

 
20. ขอพิพาท 

 
วันที่ 3 สิงหาคม 2547 บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทฯ ตอศาลจังหวัดนนทบุรี ขอหาผิดสัญญา โดย

ขอใหบริษัทฯ ชําระราคาคาที่ดินงวดที่สองจํานวน 29,988,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 18 มิถุนายน 
2546 ซึ่งถือเปนวันที่บริษัทฯ ผิดนัดจนถึงวันฟองแกโจทก และดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันนับแตวันฟองจนกวาจะใชเงินเสร็จ 

 วันที่ 22 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดใหการแกคดีและฟองแยงโจทกวาสัญญาดังกลาวเปนโมฆะ และใหโจทกคืนเงินคาที่ดิน
งวดแรกที่ซึ่งจําเลยจายใหแกโจทกในเดือนกันยายน  2545  จํานวน 4,998,000 บาท     พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป        
นับแตวันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันฟองรวมเวลา 2 ป คิดดอกเบี้ยเปนเงิน 749,700 บาท รวมเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินทั้งสิ้น 
5,747,700 บาท  ซึ่งเปนทุนทรัพยในการฟองแยงนี้  และขอใหโจทกชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนจํานวน 
4,998,000 บาท   นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาโจทกจะชดใชแกจําเลยครบถวน 

 วันที่  13  มีนาคม  2549  บริษัทฯ ไดยื่นคํารองขอถอนฟองแยงคดีดังกลาว 
วันที่ 26 เมษายน 2549  ศาลจังหวัดนนทบุรี  ไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ ชําระเงินใหแกโจทกจํานวน  29,988,000  บาท   

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  นับตั้งแตวันที่  26  มิถุนายน  2546  จนกวาจะชําระเสร็จ 
วันที่  25  กรกฎาคม  2549  บริษัทฯ   ไดยื่นอุทธรณตอศาล   ตอมาเมื่อวันที่   7   กุมภาพันธ  2550  ศาลอุทธรณไดมีคําสั่งให

บริษัทฯ หาหลักประกันในการขอทุเลาการบังคับคดี คิดเปนเงินประมาณ  42.7  ลานบาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดนํา
ที่ดินของบริษัทฯ  และที่ดินเพื่อขายของบริษัทยอยแหงหนึ่งไปวางเปนหลักประกันดังกลาว   ตอมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550       
ศาลรับหลักประกันดังกลาวไวแลว  ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 

ตอมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 โจทกในคดีดังกลาวขางตน ไดยื่นฟองบริษัทฯ ตอศาลจังหวัดนนทบุรีขอหาผิดสัญญา 
(เปนคดีที่สอง) โดยขอใหบริษัทฯ ชําระเงินคาที่ดินงวดที่สามถึงงวดที่แปด (งวดสุดทาย) เปนเงินจํานวน 89,399,670 บาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินจํานวน 69,054,000 บาท นับแตวันฟองจนกวาจะใชเงินเสร็จและวันที่ 20 กันยายน 
2550 บริษัทฯ ไดใหการแกคดี โดยปฏิเสธคําฟองของโจทกและขอใหยกฟองโจทก ขณะนี้คดีอยูระหวางกระบวนการไกลเกลี่ยของ
ศาลจังหวัดนนทบุรี  

 



 
 
 

21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ดังตอไปนี้ 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31 
 กันยายน 2550  ธันวาคม 2549  กันยายน 2550  ธันวาคม 2549 
21.1 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารใน    
        ประเทศสองแหงไดออกหนังสือค้ําประกันบริษัทฯ    
        ใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันบางแหง บริษัทและ  
        หนวยงานราชการบางแหง  เพื่อค้ําประกันสัญญาเชา  
        สัญญาการใหบริการบําบัดกาก และสัญญาลงทุน  
        จัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและ 
        ประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

 
 
 
 
 
 
 39.8 

  
 
 
 

 
 

 39.8 

  
 
 
 
 
 
 39.8 

  
 
 
 
 
 
 39.8 

21.2 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารใน    
        ประเทศแหงหนึ่งไดออกหนังสือค้ําประกันบริษัทฯ   
        ใหแกหนวยงานราชการแหงหนึ่ง   เพื่อค้ําประกัน 
        การจัดทําสาธารณูปโภค โดยมีเงินฝากประจําของ  
        บริษัทฯ  เปนหลักทรัพยค้ําประกัน    

 
 
 
 
 0.4 

  
 
 
 
 8.5 

  
 
 
 
 0.4 

  
 
 
 
 8.5 

21.3 ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ําประกันให 
        บริษัทยอยแหงหนึ่ง 

 
- 

  
    - 

  
 17.8 

  
 22.1 

21.4 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพัน           
 ตามสัญญากอสรางและอื่น ๆ  

 
 128.8 

  
 9.9 

  
 125.9 

  
 9.5 

21.5 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการซื้อที่ดิน 
        รอการพัฒนาในอนาคต 

 
- 

  
 6.3 

  
- 

  
- 

21.6 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามขอตกลงการวาจางทนาย 
กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณรองรับ
ของเสียปนน้ํามันจากเรือ และประกอบการ ณ ทาเรือ 
แหลมฉบัง และตามสัญญาวาจางวาความขอพิพาท  

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 

ในอัตราและ 
เงื่อนไขที่ไดระบุ 
ไวในขอตกลงการ
วาจางและสัญญา
วาจางวาความ 

  
  
 
  
 - 

 ในอัตราและ 
เงื่อนไขที่ไดระบุ 
ไวในขอตกลงการ
วาจางและสัญญา
วาจางวาความ 

  
 
 
 
- 

22. การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบางบัญชีในงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือสวนของผูถือหุนตามที่รายงานไปแลว 

 

23. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติโดยผูบริหารที่ไดรับมอบอํานาจ  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 


