
   
 

 

บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4165 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2560 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 2

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 78,509                  60,664                 72,321                  28,150                 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  5, 7 77,598                  80,821                 76,378                  69,934                 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8 516,740               531,154               232,771               242,695               

วัสดุคงเหลือ 441                       800                      441                       800                      

เงินมัดจําค่าซื�อที�ดิน 9 5,361                    5,361                   - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 285                       206                      - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 678,934               679,006               381,911               341,579               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน 10 756                       1,956                   756                       1,956                   

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5 - - 165,737               132,255               

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - หลักทรัพย์เผื�อขาย 11 9,162 8,452 9,162 8,452 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 578,108               578,108               

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 13 619,797               619,797               269,195               269,195               

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 89,210                  91,108                 13,068                  13,242                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 233,656               218,198               230,026               214,139 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,097                    4,177                   4,097                    4,177 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 7,253                    7,674                   5,650                    6,033 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 17,258                  17,258                 16,697                  16,697 

อื�นๆ 5 4,490                    3,766                   3,781                    3,119 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 985,679               972,386               1,296,277            1,247,373            

รวมสินทรัพย์ 1,664,613            1,651,392            1,678,188            1,588,952            

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�น 16 94,031                  208,463               84,031                  128,463               

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5, 17 77,739 83,952 59,867                  64,633                 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 13 21,984 - 21,984                  -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18 12,336 5,519 12,336                  5,519                   

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 19 327                       113                      327                       113                      

รวมหนี�สินหมุนเวียน 206,417               298,047               178,545               198,728               

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18 80,654 61,481 80,654 61,481 

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 19 686 118 686 118 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 3,140 2,960 3,051                    2,877                   

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 34,000 34,000 34,000 34,000 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 118,480               98,559                 118,391               98,476                 

รวมหนี�สิน 324,897               396,606               296,936               297,204               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 1,428,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2560 และ 

1,190,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2559 21 1,428,000 1,190,000 1,428,000 1,190,000 

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว - 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2560

และ 1,041,095,591 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2559 21 1,122,298 1,041,096            1,122,298 1,041,096            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 208,730 208,730               208,730 208,730               

กําไร (ขาดทุน) สะสม

 -  จัดสรรเพื�อเป็นสํารองตามกฎหมาย 7,911                    7,911                   7,911                    7,911                   

 -  ยังไม่ได้จัดสรร 605                       (2,413)                  42,141                  34,549                 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 172                       (538)                     172                       (538)                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,339,716            1,254,786            1,381,252            1,291,748            

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,339,716            1,254,786            1,381,252            1,291,748            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,664,613            1,651,392            1,678,188            1,588,952            

งบการเงินรวม

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้  

รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจให้บริการ 75,219 72,130 75,219 72,130 

รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 18,107 31,466 8,301 25,290                

รายได้อื�น 2,717 3,647 2,775 3,798 

รวมรายได้ 96,043                107,243 86,295                101,218 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนบริการ - ธุรกิจให้บริการ 48,315 50,266 48,510 50,266 

ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11,655 20,729                5,390 16,627 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,019 3,271                  1,355 2,473 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26,016 33,916                22,447 29,578                

ต้นทุนทางการเงิน 1,961 3,349                  1,500 1,749                  

รวมค่าใช้จ่าย 89,966                111,531              79,202                100,693              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 6,077                  (4,288) 7,093                  525 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (1,212) (1,858)                 (1,173) (1,858)                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 4,865                  (6,146)                 5,920                  (1,333)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        - กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - 1,516                  - 1,477                  

        - ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - (303)                    - (295)                    

- 1,213                  - 1,182                  

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        - กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 419                     (485)                    419                     (485)                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 419                     728                     419                     697                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,284                  (5,418)                 6,339                  (636)                    

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 4,865                  (6,146)                 5,920                  (1,333)                 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

4,865                  (6,146)                 5,920                  (1,333)                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,284                  (5,418) 6,339                  (636)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

5,284                  (5,418) 6,339                  (636)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 24 0.004 (0.006) 0.005 (0.001)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 24 0.004 (0.006) 0.005 (0.001)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้  

รายได้ค่าบริการ - ธุรกิจให้บริการ 138,230 140,928 138,230 140,928 

รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 30,410 68,193 15,562                55,568 

รายได้อื�น 4,409 5,576                  4,780 5,852                  

รวมรายได้ 173,049              214,697 158,572              202,348 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนบริการ - ธุรกิจให้บริการ 90,322 94,185                90,517 94,185                

ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 19,722                43,013                9,982 34,781 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,809                  6,388                  2,803 4,865                  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,417                61,292                42,680                53,963                

ต้นทุนทางการเงิน 4,796                  6,648                  3,071                  3,099                  

รวมค่าใช้จ่าย 168,066              211,526              149,053              190,893              

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 4,983                  3,171 9,519 11,455 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (1,965) (2,526)                 (1,927)                 (2,470)                 

กําไรสําหรับงวด 3,018                  645                     7,592                  8,985                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        - กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 20 - 1,516                  - 1,477                  

        - ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - (303)                    - (295)                    

- 1,213                  - 1,182                  

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        - กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

  ในหลักทรัพย์เผื�อขาย 11 710                     1,588                  710                     1,588                  

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 710                     2,801                  710                     2,770                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,728                  3,446                  8,302                  11,755                

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,018                  645                     7,592                  8,985                  

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

3,018                  645                     7,592                  8,985                  

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,728                  3,446 8,302                  11,755 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

3,728                  3,446 8,302                  11,755 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 24 0.003 0.001 0.007 0.009 

กําไรต่อหุ้นปรับลด  (บาท) 24 0.003 0.001                  0.007 0.009                  

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

จัดสรรเพื�อ กําไร (ขาดทุน) รวม ส่วนของ

ทุนที�ออกและ เป็นสํารอง ยังไม่ได้จัดสรร ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจาก ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,041,096 208,730 7,911 (2,413) (538) 1,254,786 - 1,254,786 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ�มทุนเรือนหุ้น 21 81,202 - - - - 81,202 - 81,202 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 81,202 - - - - 81,202 - 81,202 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 3,018                - 3,018 - 3,018 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - 710                                          710 - 710 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 3,018                710                                          3,728                     - 3,728 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 1,122,298 208,730 7,911 605 172 1,339,716 - 1,339,716 

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 645                   - 645 - 645                         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - 1,213                1,588                                       2,801 - 2,801                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 1,858                1,588                                       3,446                     - 3,446                     

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

งบการเงินรวม

พันบาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทุน) 

ทุนที�ออกและ จัดสรรเพื�อเป็น ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจาก รวม

หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,041,096 208,730 7,911 34,549 (538) 1,291,748 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ�มทุนเรือนหุ้น 21 81,202 - - - - 81,202 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 81,202 - - - - 81,202 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 7,592                              - 7,592 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - 710 710 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 7,592 710 8,302 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 1,122,298 208,730 7,911 42,141 172 1,381,252 

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 8,985 - 8,985 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - 1,182                              1,588 2,770 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 10,167 1,588 11,755 

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

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กําไร (ขาดทุน) สะสม

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 4,983                        3,171                        9,519                        11,455                      

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 12,008                      17,753                      9,570                        15,411                      

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากอัตราแลกเปลี�ยน - (282)                         - (282)                         

กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (1,910)                      (4,979)                      (1,577)                      (4,979)                      

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 107                           5                               107                           5                               

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 59                             - 59                             

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย - 646                           - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 130                           134                           126                           130                           

ประมาณการหนี�สินระยะสั�น - 8,671                        - 8,671                        

รายได้เงินปันผล (116)                         (116)                         (116)                         (116)                         

ดอกเบี�ยรับ (140)                         (158)                         (3,583)                      (2,844)                      

ต้นทุนทางการเงิน 4,796                        6,648                        3,071                        3,099                        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ

หนี�สินดําเนินงาน 19,858                      31,552                      17,117                      30,609                      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5,737                        235                           (4,091)                      213                           

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 16,324                      13,910                      11,502                      33,156                      

วัสดุคงเหลือ 359                           536                           359                           536                           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (80)                           163                           - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (724)                         1                               (663)                         4                               

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (4,885)                      (8,272)                      (4,421)                      (8,356)                      

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 36,589                      38,125                      19,803                      56,162                      

จ่ายดอกเบี�ย (5,472)                      (8,901)                      (2,767)                      (4,616)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (4,154)                      (4,850)                      (4,004)                      (4,724)                      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 26,963                      24,374                      13,032                      46,822                      

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 129                           164                           101                           120                           

รับเงินปันผล 116                           116                           116                           116                           

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกันลดลง (เพิ�มขึ�น) 1,200 (22,700) 1,200 (22,700)

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น - - - (55,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น - - (51,000) -

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 21,000 -

เงินรับล่วงหน้าจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 21,984                      - 21,984                      -

เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื�องจักร - (57,629)                    - (57,629)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ - 2,705                        - 2,705                        

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,299)                    (2,478)                      (24,014)                    (2,313)                      

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (870)                         (79,822)                    (30,613)                    (134,701)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�น 95,000                      82,000                      85,000                      50,000                      

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�น (210,000)                  (160,000)                  (130,000)                  (100,000)                  

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น - 140,765                    - 140,766                    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 25,990                      - 25,990                      -

จ่ายชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (440)                         (61)                           (440)                         (61)                           

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนหุ้นสามัญ 81,202                      - 81,202                      -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (8,248)                      62,704                      61,752                      90,705                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น - สุทธิ 17,845                      7,256                        44,171                      2,826                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 60,664                      76,876                      28,150                      60,449                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 78,509                      84,132                      72,321                      63,275                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด 

ในปี 2560 บริษัทซื�อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 1.2 ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 

8 สิงหาคม 2540 และบริษทัมีท่ีทาํการดงัต่อไปน้ี 
 

 สาํนกังานใหญ ่ : 477  ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

  ศูนยบ์ริการบาํบดัและกาํจดักาก   

 อุตสาหกรรมแสมดาํ 

: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 ศูนยบ์ริการบาํบดัและกาํจดักาก 

 อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพดุ สาย 6  ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมืองระยอง  

จงัหวดัระยอง 21150 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินกิจการในประเทศไทยโดยดาํเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินระหวา่ง

กาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินน้ีมิไดร้วม

ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน

ควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุม 

หรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สดัส่วนการถือหุน้ 

    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 

 30 มิถุนายน

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จาํกดั 

 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน

หรืออสงัหาริมทรัพย ์

 430,000 

 

 430,000 

 

 100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        

เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน

กาํจดัของเสียจาก

อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน 

 14,000 

 

 14,000 

 

 100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศัพท ์

การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่

มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และ

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับ

เงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง

ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั  มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากฝ่าย

บริหารไดพิ้จารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 
 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 
 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        

เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั  

ประกอบกิจการโรงงานกาํจดัของเสียจาก

อุตสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 

 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุน้เป็นกรรมการใน

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คุณสมชาย หาญหิรัญ  -  กรรมการ 

คุณมงคล พฤกษวฒันา  -  กรรมการ 

คุณพสุ โลหารชุน  -  กรรมการ 

คุณอาทิตย ์วฒิุคะโร  -  กรรมการ 

คุณณิชาณัณย ์สุขสุคนธ์ 

 

-  บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบัผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 

คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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การกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของผูใ้หกู้ ้

รายไดอ่ื้น  ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดาํเนินงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

ต้นทุนบริการ        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 20,256  20,200  38,221  38,584 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดาํเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 936  1,325  1,840  2,244 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 740  1,106  1,479  2,169 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 449  453  928  921 

ค่าเช่า        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 783  1,020  1,721  2,040 

ค่าทีป่รึกษา        

คุณสมชาย หาญหิรัญ 210  -  420  - 

คุณมงคล พฤกษวฒันา 150  -  300  - 

คุณณิชาณณัย ์สุขสุคนธ์ 31  92  123  185 

คุณพสุ โลหารชุน -  225  -  450 

คุณอาทิตย ์วฒิุคะโร -  200  -  500 
 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั 1,935  1,518  3,482  2,723 

รายได้อ่ืน        

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเชีย) จาํกดั 161  -  167  - 

ต้นทุนบริการ        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 20,256  20,200  38,221  38,584 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดาํเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 936  1,325  1,840  2,244 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 740  1,106  1,479  2,169 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 449  453  928  921 

ค่าเช่า        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 783  1,020  1,721  2,040 

ค่าทีป่รึกษา        

คุณสมชาย หาญหิรัญ 210  -  420  - 

คุณมงคล พฤกษวฒันา 150  -  300  - 

คุณพสุ โลหารชุน -  225  -  450 

คุณอาทิตย ์วฒิุคะโร -  200  -  500 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีสํ่าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,872  2,300  3,772  4,669 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 9  8  18  17 

 1,881  2,308  3,790  4,686 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,872  2,300  3,772  4,669 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9  8  18  17 

 1,881  2,308  3,790  4,686 
 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีอ่ื้น        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าขนส่ง        

  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 5,393  5,393  5,393  5,393 

เงนิทดรองจ่าย        

  คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ 1,000  1,000  -  - 

อ่ืนๆ        

  บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั -  -  -  15 

 6,393  6,393  5,393  5,408 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั        

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  155,000  125,000 

  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  10,737  7,255 

 -  -  165,737  132,255 

เงนิมดัจาํการเช่า/เงนิประกนั        

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 34  34  34  34 

  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 2,000  2,000  2,000  2,000 

 2,034  2,034  2,034  2,034 

        

        



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2,490  3,606  2,490  3,606 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 356  350  356  350 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 10,572  7,642  10,572  7,642 

รวม 13,418  11,598  13,418  11,598 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2559  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  30 มิถุนายน 2560 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั        

เงินใหกู้ย้มื 125,000  51,000  (21,000)  155,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 7,255  3,482  -  10,737 

 132,255  54,482  (21,000)  165,737 

 

บริษทัมีสญัญาท่ีมีสาระสาํคญัท่ีทาํข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 ก) สญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการดาํเนินงาน (หมายเหตุ 26 (1)) 

 ข) สญัญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 26 (2)) 
 

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การเปิดใหจ้องอาคารพาณิชย ์โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีการจองซ้ือและทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 1 ราย มีมูลค่าการซ้ือขายและเง่ือนไขการกาํหนดราคาซ้ือขายดงัน้ี 
 

  พนับาท   

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

โครงการ  มูลค่าตามตามสญัญา  เงินรับล่วงหนา้  เง่ือนไขการกาํหนดราคา 

C - Space  19,200  500  ราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 
 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 78,509  60,664  72,321  28,150 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี       

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)   
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5) 6,393  6,393  5,393  5,408 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน        

ลูกหน้ีการคา้ 34,478  32,888  34,478  32,888 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,016)  (929)  (1,016)  (929) 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 33,462  31,959  33,462  31,959 

ลูกหน้ีอ่ืน        

รายไดค้า้งรับ 22,841  16,414  22,841  16,414 

อ่ืนๆ 16,399  27,532  16,179  17,630 

รวม 39,240  43,946  39,020  34,044 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,497)  (1,477)  (1,497)  (1,477) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 37,743  42,469  37,523  32,567 

รวม 77,598  80,821  76,378  69,934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23,308  21,803  23,308  21,803 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,154  10,156  10,154  10,156 

   มากกวา่ 3 เดือน ถึง  6 เดือน 317  284  317  284 

   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 54  7  54  7 

   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 645  638  645  638 

     34,478  32,888  34,478  32,888 

        

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)        

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 198  (291)  198  (291) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 107  5  107  5 

 

8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

  อาคารพาณิชยเ์พ่ือขาย 370,504  145,660  146,160  146,160 

  อาคารชุดเพ่ือขาย 167,955  189,336  104,293  115,794 

  งานระหวา่งก่อสร้าง -  219,787  -  - 

  รวม 538,459  554,783  250,453  261,954 

  หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสงัหาริมทรัพย ์ (21,719)  (23,629)  (17,682)  (19,259) 

  สุทธิ 516,740  531,154  232,771  242,695 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

  
  

 

 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (1,197)  (1,829)  (1,197)  (1,829) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (1,910)  (4,979)  (1,577)  (4,979) 

 

9. เงนิมดัจาํค่าซ้ือทีด่นิ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือท่ีดินของบริษทัท่ีไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 107.2 ลา้นบาท ท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีดินวา่งเปล่า จาํนวน 29-3-14.2 ไร่ เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินจาํนวน 5.4 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจะจ่ายชาํระเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิภายในเดือน

ธนัวาคม 2559 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยและผูจ้ะขายไดต้กลงขยายระยะเวลาให้ใชท่ี้ดินและให้สิทธิการซ้ือ

ท่ีดินเป็นระยะเวลา 60 วนั จนถึงเดือนมีนาคม 2560 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 บริษทัไดย้ื่นหนงัสือขอขยายระยะเวลา

ออกไปอีก 30 วนั จนถึงเดือนเมษายน 2560  
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่หนงัสือยนืยนัความประสงคจ์ะซ้ือท่ีดินดงักล่าว โดยเงินมดัจาํจาํนวน 5.4 ลา้นบาท

ท่ีทางบริษทัยอ่ยเคยชาํระไวใ้หถื้อเป็นส่วนหน่ึงของราคาซ้ือขายท่ีดินแปลงน้ี และเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ทางผูจ้ะขายไดท้าํ

หนงัสือตอบกลบัพร้อมระบุเง่ือนไขใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งจดัทาํสญัญาซ้ือขายท่ีดินภายในเดือนสิงหาคม 2560 
 

10. เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดน้าํเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ จาํนวน 0.8 ลา้นบาท

และ 2.0 ลา้นบาทตามลาํดบัไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเพ่ือการซ้ือเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศและคํ้าประกนั

การใชส้าธารณูปโภค 
 

11. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

   พนับาท 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   9,162  8,452 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย    

      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    

ณ วนัตน้งวด/ปี 8,452  7,295 

บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 710  1,157 

ณ วนัส้ินงวด/ปี 9,162       8,452 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 9,162  9,162  8,452  8,452 

 

มูลค่ายุตธิรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายถูกจดัลาํดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอ

ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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12.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พนับาท 

 ร้อยละการถือหุน้ ทุนชาํระแลว้ 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 

 2560  2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั 100  100 430,000 430,000 430,000 430,000 - - 430,000 430,000 - - 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์  

เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั 100  100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,892) (79,892) 

 

120,108 

 

120,108 

 

- 

 

- 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

รวม      658,000 658,000 (79,892) (79,892) 578,108 578,108 - - 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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13. ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 619,797  269,195 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 

ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย -  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 619,797  269,195 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

จาํนวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 1-2-87 ไร่ ใหก้บับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560  บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขาย

ท่ีดินจาํนวน 109.9 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระเงินมดัจาํจาํนวน 22.0 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 87.9 ลา้นบาท จะรับชาํระเม่ือโอน

กรรมสิทธ์ิภายในเดือนมีนาคม 2561 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินรอการพฒันา จาํนวน 2 แปลง เพ่ือเป็นหลกัประกนั

วงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 68.9 ลา้นบาท 
 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 91,108  13,242 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (1,898)  (174) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 89,210  13,068 

ราคายติุธรรม 91,940  12,320 
  

ราคายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามรายงานลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2559 และวนัท่ี 24 มกราคม 2560 และวนัท่ี 26 มกราคม 

2560 การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัลาํดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูล

อ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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15. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 218,198  214,139 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 25,487  25,202 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (10,029)  (9,315) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 233,656  230,026 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง

การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาทตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.4 ลา้นบาท 

และ 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็ม

มูลค่าแต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุน 271.5 ลา้นบาท และ 268.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 271.1 ลา้นบาท และ 

267.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์าํจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจาํนองเพ่ือเป็นประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

ของสินทรัพยด์งักล่าว มีจาํนวนเงินประมาณ 21.4 ลา้นบาท และ 22.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
  

     พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน  

2560 

 31 ธนัวาคม  

2559 

 30 มิถุนายน  

2560 

 31 ธนัวาคม  

2559 

ตัว๋แลกเงิน 4.9 - 5.5  4.4 - 5.5  95,000  210,000  85,000  130,000 

หกั ส่วนลด     (969)  (1,537)  (969)  (1,537) 

สุทธิ     94,031  208,463  84,031  128,463 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้ืมจากการออกตัว๋แลกเงินอาย ุ6 เดือน เพ่ือเสนอขายต่อสถาบนั

การเงินและนกัลงทุนในวงจาํกดั (Private Placement) ผ่านสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นผูแ้นะนาํนกัลงทุนแก่กลุ่มบริษทั โดยไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 
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เงินกูย้มืระยะสั้นมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  210,000  200,000  130,000  90,000 

เพ่ิมข้ึน 95,000  82,000  85,000  50,000 

ลดลง (210,000)  (160,000)  (130,000)  (100,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 95,000  122,000  85,000  40,000 
 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 มิถุนายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)        

เจา้หน้ีการคา้ 10,908  8,023  10,908  8,023 

เจา้หน้ีอ่ืน 2,510  3,575  2,510  3,575 

รวม 13,418  11,598  13,418  11,598 

กจิการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 14,158  16,517  8,027  9,297 

เจา้หน้ีอ่ืน 12,250  13,636  8,759  9,419 

     เงินประกนัผลงาน 13,434  12,640  6,440  5,680 

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,479  29,561  23,223  28,639 

รวม  64,321  72,354  46,449  53,035 

 77,739  83,952  59,867  64,633 
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18. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

    อตัรา  พนับาท 

  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

1  74.0  MLR-0.5  70,500  67,000 

2  60.5  MLR-0.5  22,490  - 

รวม      92,990  67,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (12,336)  (5,519) 

สุทธิ      80,654  61,481 

 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท

เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 

และ 96 งวด และคํ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 13 รวมทั้งบริษทั

ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีวงเงินกูท่ี้ 1และ2 ท่ี

ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 3.5 ลา้นบาท และ 38.0 ลา้นบาทตามลาํดบั 
 

ในระหวา่งงวดปี 2560 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 67,000 

บวก รับเงินกูเ้พ่ิม 25,990 

หกั จ่ายชาํระคืน - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 92,990 
 

19. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 1,141  243 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (128)  (12) 

สุทธิ 1,013  231 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (327)  (113) 

สุทธิ 686  118 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวน

เงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 ผลรวมของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 389  62  327  121  8  113 

ถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 752  66  686 

 

122  4  118 

รวม 1,141  128  1,013  243  12  231 
 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

      

2,960  4,116  2,877  4,004 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 180  180  174  175 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

       

ท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -  (1,516)  -  (1,477) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

3,140  2,780  3,051  2,702 
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21. ทุนเรือนหุ้น 
 

 พนับาท / พนัหุน้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

  

จาํนวนหุน้ 

 ราคาตามมูลค่า

หุน้ (บาท) 

  

จาํนวนเงิน 

  

จาํนวนหุน้ 

 ราคาตามมูลค่า

หุน้ (บาท) 

  

จาํนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

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

ลดทุน -  -  -  (1,138,000)  1.0  (1,138,000) 

เพ่ิมทุน 238,000  1.0  238,000  98,000  1.0  98,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31ธนัวาคม            

- หุน้สามญั 1,428,000  1.0  1,428,000  1,190,000  1.0  1,190,000 

หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

- หุน้สามญั 1,041,096  1.0  1,041,096  1,041,064  1.0  1,041,064 

เพ่ิมทุน 81,202  1.0  81,202  32  1.0  32 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31ธนัวาคม            

- หุน้สามญั 1,122,298  1.0  1,122,298  1,041,096  1.0  1,041,096 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 238 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,190 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,428 ลา้น

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 238 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 

(“GENCO-W2”) 
 

ข) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 238 ลา้นหุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัออก

ใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 2 (“GENCO-W2”) 
 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
   

ก)   ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,230 ลา้นบาท เป็น 1,092 ลา้นบาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 1,138 ลา้น

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 

 

28 

 

ข)   เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 1,092 ลา้นบาท เป็น 1,190 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 98 ลา้นหุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GENCO-W1) 
 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระดงักล่าวแลว้ กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
 

ในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2560 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 81,202,034 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

1.00 บาท รวมเป็นเงิน 81.2 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 1,041.1 ลา้นบาท 

เป็น 1,122.3 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
 

22. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมี้มติให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (GENCO-W1) 

จาํนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 ไดมี้มติออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงบริษทัตอ้งปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา

การใชสิ้ทธิเม่ือมีการจาํหน่ายหุน้สามญั โดยรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.57649 หุน้ 

(เดิม : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาท (เดิม : 1.10 บาท) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของทุกไตรมาส 

(เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2557 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 18 พฤษภาคม 2560 
 

ในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2560 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 51,508,245 หน่วย โดย

จดัสรรเป็นหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 81,202,034 หุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและ

หมดอายแุลว้จาํนวน 42,734,433 หน่วย 
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ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 
 

1) การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (GENCO-W2) จาํนวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมูลคา่และในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัรายละเอียดของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ               : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรับสิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้           : 2.50 บาทต่อหุน้ (ราคาการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ        : 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

23. ภาษีเงนิได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปได้

ดงัน้ี  

      พนับาท 

      งบการเงินรวม 

      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด   (986)  (3,184)  (1,544)  (3,184) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        

   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (226)  1,326  (421)  658 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (1,212)  (1,858)  (1,965)  (2,526) 
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      พนับาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด   (986)  (3,184)  (1,544)  (3,184) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        

   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (187)  1,326  (383)  714 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (1,173)  (1,858)  (1,927)  (2,470) 
 

 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

30 มิถุนายน 

2560 
 

31 ธนัวาคม 

2559 
 

30 มิถุนายน 

2560 
 

31 ธนัวาคม 

2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 394  372  394  372 

วสัดุคงเหลือ 536  536  536  536 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 2,617  2,933  2,617  2,933 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 628  592  610  575 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 1,493  1,617  1,493  1,617 

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 1,172  1,172  -  - 

อ่ืนๆ 413  452  -  - 

รวม 7,253  7,674  5,650  6,033 
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24. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของ

หุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้น

สามญั ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียดการคาํนวณดงัน้ี 
 

 พนับาท/พนัหุ้น 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 

  

กาํไร (ขาดทุน) 

 จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 4,865  (6,146)  1,068,765  1,041,064  0.004  (0.006) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  -  51,979     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด            

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่ 

มีการแปลงหุ้นสามญั 4,865  

 

(6,146)  1,068,765  

 

1,093,043  0.004  

 

(0.006) 

  

 พนับาท/พนัหุ้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  

กาํไร (ขาดทุน) 

 จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 5,920  (1,333)  1,068,765  1,041,064  0.005  (0.001) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  -  51,979     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด            

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่ 

มีการแปลงหุ้นสามญั 5,920  

 

(1,333)  1,068,765  

 

1,093,043  0.005  

 

(0.001) 
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 พนับาท/พนัหุ้น 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  

กาํไร (ขาดทุน) 

 จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 3,018  645  1,068,765  1,041,064  0.003  0.001 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  -  51,979     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการแปลงหุ้นสามญั 3,018  645  1,068,765  1,093,043  0.003  0.001 

  

 พนับาท/พนัหุ้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  

กาํไร (ขาดทุน) 

 จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน            

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 7,592  8,985  1,068,765  1,041,064  0.007  0.009 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) -  -  -  51,979     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด            

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการแปลงหุ้นสามญั 7,592  8,985  1,068,765  1,093,043  0.007  0.009 

 

25. ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนนิงานจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบาํบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560 (สอบทานแล้ว) 

 

33 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน

เงินรวม 18.2 ลา้นบาท และ 11.3 ลา้นบาทตามลาํดบั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 จาํนวน 1 ราย 

เป็นจาํนวนเงินรวม 29.8 ลา้นบาท และ 24.4 ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานใหบ้ริการจดัการบาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรม 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ใหบ้ริการจดัการบาํบดัและ

กาํจดักากอุตสาหกรรม 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 75,219 72,130 18,107 31,466 93,326 103,596 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (48,315) (50,266) (11,655) (20,729) (59,970) (70,995) 

กาํไรขั้นตน้ 26,904 21,864 6,452 10,737 33,356 32,601 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       

รายไดอ่ื้น     2,717 3,647 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (2,019) (3,271) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (26,016) (33,916) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,961) (3,349) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้     6,077 (4,288) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,212) (1,858) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด     4,865 (6,146) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ใหบ้ริการจดัการบาํบดัและ

กาํจดักากอุตสาหกรรม 

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 138,230 140,928 30,410 68,193 168,640 209,121 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (90,322) (94,185) (19,722) (43,013) (110,044) (137,198) 

กาํไรขั้นตน้ 47,908 46,743 10,688 25,180 58,596 71,923 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       

รายไดอ่ื้น     4,409 5,576 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (3,809) (6,388) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (49,417) (61,292) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (4,796) (6,648) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     4,983 3,171 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,965) (2,526) 

กาํไรสาํหรับงวด     3,018 645 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 

ใหบ้ริการจดัการบาํบดัและ

กาํจดักากอุตสาหกรรม พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

30 มิถุนายน

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

30 มิถุนายน

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

30 มิถุนายน

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

สินทรัพย์       

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 73,645 79,233 3,953 1,588 77,598 80,821 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - 516,740 531,154 516,740 531,154 

วสัดุคงเหลือ 441 800 - - 441 800 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 5,361 5,361 - - 5,361 5,361 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 1,200 756 756 756 1,956 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 104,804 104,804 514,993 514,993 619,797 619,797 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - - 89,210 91,108 89,210 91,108 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 192,434 192,868 41,222 25,330 233,656 218,198 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน     121,054 102,197 

รวม     1,664,613 1,651,392 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
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35 

 

 พนับาท 

 

ใหบ้ริการจดัการบาํบดัและ

กาํจดักากอุตสาหกรรม พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

30 มิถุนายน

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

30 มิถุนายน

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

30 มิถุนายน

2560 

31 ธนัวาคม

2559 

หนีสิ้น       

เงินกูย้มืระยะสั้น 84,031 128,463 10,000 80,000 94,031 208,463 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 38,816 45,090 38,923 38,862 77,739 83,952 

เงินรับลว่งหนา้จากการขายท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา - - 21,984 - 21,984 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 92,990 67,000 - - 92,990 67,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 34,000 34,000 - - 34,000 34,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน     4,153 3,191 

รวม     324,897 396,606 

 

26. สัญญา 
 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

1) สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการดาํเนินงานศูนยบ์ริการบาํบดัและกาํจดักากอุตสาหกรรม (แสมดาํ) รวมทั้งศูนยว์ิจยัและ

พฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการดาํเนินงาน 

10 ปี  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว  บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-5  เป็นเงินประมาณ 1.1 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 6-10      

เป็นเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามอตัราของกากท่ีใหบ้ริการ สญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2549 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษทัได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการการดาํเนินงานศูนยบ์ริการบาํบดัและกาํจัดกาก

อุตสาหกรรม (แสมดาํ) รวมทั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

เวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2569 บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกบั

กรมธนารักษต์ามอตัราท่ีกรมธนารักษก์าํหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหวา่งการทาํสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัรา

ของกากท่ีใหบ้ริการ 
 

 

2) สญัญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึงของบริษทั) 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 

30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญา   
 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

ไม่เกินหน่ึงปี 5.7    5.7 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28.7  28.6  

เกินหา้ปี 25.7  30.0 
 

นอกจากนั้น ตามสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 36 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง

และพฒันาท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง

โอนใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการดาํเนินงาน 
 

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

เช่าในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา   
 

ค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 

ไม่เกินหน่ึงปี 0.3  0.3 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1.5  1.5 

เกินหา้ปี 1.8  2.0 
 

27. คดคีวาม 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดด้าํเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งไม่ไดรั้บการคดัเลือกตามการ

ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย้ื่นหนงัสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ

บริษทัยอ่ย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิยื่นหนงัสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 

เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดินไดรั้บคาํร้องเรียนแลว้ 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัเพ่ือคํ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ

ใหบ้ริการบาํบดักากเป็นจาํนวน 41.1 ลา้นบาทและ 41.5 ลา้นบาทตามลาํดบั 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัเพ่ือคํ้าประกนัการจดัทาํสาธารณูปโภค 

โดยมีเงินฝากประจาํของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาท และ 2.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

3) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจาํนวน 31.2 ลา้นบาท และ 46.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1-2-87 ไร่ ให้กับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560  บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที...
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออ...
	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้
	ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
	กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 18.2 ล้านบาท และ 11.3 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 29.8 ล้...
	ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

