
   

 

 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ      
ผูถ้ือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน     
แบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย              
และงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกับขา้พเจ้า ซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 ของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ      
งบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ตามรายงานลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน
2560 ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 

 

 

(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2561 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 348,245               24,300                 273,491               19,429                 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  5, 7 58,914                 73,269                 77,229                 72,134                 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8 476,835               491,401               210,362               218,246               

วัสดุคงเหลือ 584                      536                      584                      536                      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,160                   513                      -                       -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 885,738               590,019               561,666               310,345               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน 9 756                      756                      756                      756                      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5 - - - 167,264               

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - หลักทรัพย์เผื�อขาย 10 5,790 7,332 5,790 7,332 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 578,107               578,107               

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 4,863                   564                      4,950                   600                      

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 13 364,803               619,797               200,285               269,195               

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 71,787                 87,280                 - 12,892                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 277,542               282,215               274,765               278,900 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,997                   4,915                   4,997                   4,915 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 4,534                   6,087                   4,141                   4,483 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 28,722                 20,082                 28,722                 20,082 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 23,831                 17,215                 22,956                 16,670 

อื�นๆ 5 4,020                   3,701                   2,886                   3,167 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 791,645               1,049,944            1,128,355            1,364,363            

รวมสินทรัพย์ 1,677,383            1,639,963            1,690,021            1,674,708            

งบการเงินรวม

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 16 - 50,000                 - 50,000                 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5, 17 50,358 75,746 45,779                 62,047                 

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18 22,063 17,528 22,063                 17,528                 

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 263                      338                      263                      338                      

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 19,192                 - 19,133                 -

รวมหนี�สินหมุนเวียน 91,876                 165,596               87,238                 151,897               

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18 94,718 97,043 94,718 97,043 

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 338 514 338 514 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 4,918 4,536 4,804                   4,438                   

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

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 133,974               136,093               133,860               135,995               

รวมหนี�สิน 225,850               301,689               221,098               287,892               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 1,122,297,625  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2561 และ 

1,428,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2560 20 1,122,298 1,428,000 1,122,298 1,428,000 

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว - 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 20 1,122,298 1,122,298            1,122,298 1,122,298            

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

กําไรสะสม

 -  จัดสรรเพื�อเป็นสํารองตามกฎหมาย 8,709                   8,709                   8,709                   8,709                   

 -  ยังไม่ได้จัดสรร 114,996               195                      132,386               48,737                 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (3,200)                  (1,658)                  (3,200)                  (1,658)                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,451,533            1,338,274            1,468,923            1,386,816            

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,451,533            1,338,274            1,468,923            1,386,816            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,677,383            1,639,963            1,690,021            1,674,708            

งบการเงินรวม

พันบาท

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้  

รายได้จากการขายและให้บริการ - ธุรกิจให้บริการและกําจัดกากอุตสาหกรรม 65,869 67,262 65,869 67,262 

รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 10,415 23,418 5,165 13,759 

กําไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 13 167,789 - 130,764 -

ดอกเบี�ยรับ 182 52 1,114 2,358 

รายได้อื�น 4,352 4,254 2,019 1,909 

รวมรายได้ 248,607              94,986 204,931              85,288 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ - ธุรกิจให้บริการและกําจัดกากอุตสาหกรรม 48,866 45,780 48,866 45,780 

ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 6,404 13,935 3,314 7,683 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,164 2,673 1,102 1,662 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25,689 25,176 23,224 21,025 

ต้นทุนทางการเงิน 2,054 991 2,054 986 

รวมค่าใช้จ่าย 85,177                88,555                78,560                77,136                

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ 163,430              6,431                  126,371              8,152                  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 (16) - - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 163,414 6,431 126,371 8,152 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (28,921) (1,688) (26,745) (1,689)

กําไรสําหรับงวด 134,493              4,743                  99,626                6,463                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 244                     (413)                    244                     (413)                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 244                     (413)                    244                     (413)                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 134,737              4,330                  99,870                6,050                  

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 134,493              4,743                  99,626                6,463                  

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

134,493              4,743                  99,626                6,463                  

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 134,737              4,330 99,870                6,050 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

134,737              4,330 99,870                6,050 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 23 0.120 0.004 0.089 0.006 

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้  

รายได้จากการขายและให้บริการ - ธุรกิจให้บริการและกําจัดกากอุตสาหกรรม 24 196,633 205,492 196,633 205,492 

รายได้จากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 27,412 53,828 12,924                29,321                

กําไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 13 167,789 - 130,764              -

กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 4,191 - 4,191                  -

ดอกเบี�ยรับ 279 193 5,020                  5,942                  

รายได้อื�น 12,548 8,522 5,137 3,105 

รวมรายได้ 408,852              268,035 354,669              243,860 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ - ธุรกิจให้บริการและกําจัดกากอุตสาหกรรม 144,911 136,102 144,911 136,297 

ต้นทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 17,542                33,657                8,659 17,665 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,245                  6,482                  3,741 4,465 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 76,190                74,593                67,926                63,705                

ต้นทุนทางการเงิน 6,938                  5,787                  6,841                  4,057                  

รวมค่าใช้จ่าย 252,826              256,621              232,078              226,189              

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ 156,026              11,414                122,591              17,671 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 (52)                      - - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 155,974              11,414 122,591 17,671 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (29,952) (3,653) (27,721)               (3,616)                 

กําไรสําหรับงวด 126,022              7,761                  94,870                14,055                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        กําไร(ขาดทุน)ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขาย 10 (1,542)                 297                     (1,542)                 297                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (1,542)                 297                     (1,542)                 297                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 124,480              8,058                  93,328                14,352                

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 126,022              7,761                  94,870                14,055                

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

126,022              7,761                  94,870                14,055                

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 124,480              8,058                  93,328                14,352 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

124,480              8,058 93,328                14,352 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 23 0.112 0.007 0.085 0.013 

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

พันบาท

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

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 2561 1,122,298 208,730 8,709 195 (1,658) 1,338,274 - 1,338,274 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (11,221)            - (11,221) - (11,221)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (11,221)            - (11,221)                 - (11,221)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 126,022           - 126,022 - 126,022 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - (1,542)                                    (1,542) - (1,542)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 126,022           (1,542)                                    124,480                 - 124,480                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 1,122,298 208,730 8,709 114,996 (3,200) 1,451,533 - 1,451,533 

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 20 81,202 - - - - 81,202 - 81,202 

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 7,761               - 7,761 - 7,761                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - 297                                        297 - 297                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 7,761               297                                        8,058                    - 8,058                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560 1,122,298 208,730 7,911 5,348 (241) 1,344,046 - 1,344,046 

งบการเงินรวม

พันบาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

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 2561 1,122,298 208,730 8,709 48,737 (1,658) 1,386,816 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (11,221) - (11,221)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (11,221) - (11,221)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 94,870                          - 94,870 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - (1,542) (1,542)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 94,870 (1,542) 93,328 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 1,122,298 208,730 8,709 132,386 (3,200) 1,468,923 

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ�มทุนเรือนหุ้น 20 81,202 - - - - 81,202 

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด - - - 14,055 - 14,055 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - 297 297 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 14,055 297 14,352 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560 1,122,298 208,730 7,911 48,604 (241) 1,387,302 

กําไรสะสม

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 155,974                    11,414                      122,591                    17,671                      

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 21,332                      18,012                      17,854                      14,323                      

กลับรายการหนี�สงสัยจะสูญ (3)                              (10)                           (3)                              (10)                           

กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (648)                         (5,899)                      (648)                         (5,566)                      

กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (4,191)                      - (4,191)                      -

กําไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา (167,789)                  - (130,764)                  -

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (1,066)                      - (745)                         -

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 747                           - 747                           -

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 1                               - -                           -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 52                             - -                           -

ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 375                           - 375                           -

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 375                           195                           361                           189                           

รายได้เงินปันผล (54)                           (116)                         (54)                           (116)                         

ดอกเบี�ยรับ (279)                         (193)                         (5,020)                      (5,942)                      

ต้นทุนทางการเงิน 6,938                        5,787                        6,841                        4,057                        

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ

หนี�สินดําเนินงาน 11,764                      29,190                      7,344                        24,606                      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 9,582                        14,643                      8,676                        4,481                        

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15,214                      34,247                      8,532                        23,174                      

วัสดุคงเหลือ (48)                           384                           (48)                           384                           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (648)                         (85)                           281                           -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (8,960)                      (7,608)                      (8,640)                      (7,357)                      

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (25,736)                    (13,146)                    (16,616)                    (9,893)                      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (91)                           - (91)                           -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 1,077                        57,625                      (562)                         35,395                      

จ่ายดอกเบี�ย (6,825)                      (5,499)                      (6,730)                      (2,789)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (10,789)                    (6,753)                      (8,246)                      (6,500)                      

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (16,537)                    45,373                      (15,538)                    26,106                      

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 10

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกันลดลง - 1,200 - 1,200 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนาลดลง (เพิ�มขึ�น) (21,984)                    21,984                      (21,984)                    21,984                      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น - - (12,000) (42,000)

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 164,000                    -

เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 17,000                      - 17,000                      -

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพัฒนา 422,783                    - 199,673                    -

เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบริษัทร่วม (4,350)                      - (4,350)                      -

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 1,066                        - 745                           -

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,561)                    (61,558)                    (14,222)                    (60,893)                    

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (244)                         (540)                         (244)                         (540)                         

รับดอกเบี�ย 21                             135                           231                           148                           

รับเงินปันผล 54                             116                           54                             116                           

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 399,785                    (38,663)                    328,903                    (79,985)                    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�น (50,000)                    (145,000)                  (50,000)                    (65,000)                    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 14,336                      43,007                      14,336                      43,007                      

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (12,126)                    (2,217)                      (12,126)                    (2,217)                      

จ่ายชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (292)                         (522)                         (292)                         (522)                         

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนหุ้นสามัญ - 81,202                      - 81,202                      

เงินปันผลจ่าย (11,221)                    - (11,221)                    -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (59,303)                    (23,530)                    (59,303)                    56,470                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 323,945                    (16,820)                    254,062                    2,591                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 24,300                      60,664                      19,429                      28,150                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 348,245                    43,844                      273,491                    30,741                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด 

ในปี 2560 บริษัทซื�อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินจํานวน 1.2 ล้านบาท

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

 ส านกังานใหญ่ : 447  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 
ข)  ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก   

 อุตสาหกรรมแสมด า 
: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150   
ประเทศไทย 

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
       อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพดุ สาย 6  ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
ประเทศไทย 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินระหวา่ง
กาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินน้ีมิไดร้วม
ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม 
หรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สดัส่วนการถือหุน้ 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 
 30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 
 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน
หรืออสงัหาริมทรัพย ์

 430,000 
 

 430,000 
 

 100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน
ก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบ้ิล จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000 
 

 14,000 
 

 100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการท างบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 
 

ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐาน
ดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการ 
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติั 

 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  

 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั  

ประกอบกิจการโรงงานก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  
  

ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment 
น ้าเสียชุบโลหะ 

 บริษทัร่วม 
 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุน้เป็นกรรมการใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คุณสมชาย หาญหิรัญ 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2560) 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
คุณพสุ โลหารชุน  -  กรรมการ 
คุณณิชาณัณย ์สุขสุคนธ์ 

 
-  บุคคลในครอบครัวเดียวกนักบั

ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
คุณอศัวนิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณมงคล พฤกษว์ฒันา 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2561) 

 

การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของผูใ้หกู้ ้
รายไดอ่ื้น  ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 

ซ้ือ-ขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560 
ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 19,201  18,282  55,173  56,503 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 905  920  2,715  2,760 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 818  822  2,375  2,301 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 431  433  1,367  1,361 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 723  723  2,181  2,444 

ค่าทีป่รึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 210  -  630  - 
คุณมงคล พฤกษว์ฒันา 150  150  450  450 
คุณสมยศ  แสงสุวรรณ 120  120  360  360 
คุณสมชาย หาญหิรัญ -  210  -  630 
คุณณิชาณณัย ์สุขสุคนธ์ -  -  -  123 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  -  520  - 

ขายสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  -  321  - 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 950  2,311  4,789  5,793 

รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 299  293  952  460 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 19,201  18,282  55,173  56,503 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 905  920  2,715  2,760 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 818  822  2,375  2,301 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 431  433  1,367  1,361 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 723  723  2,181  2,444 

ค่าทีป่รึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 210  -  630  - 
คุณมงคล พฤกษว์ฒันา 150  150  450  450 
คุณสมชาย หาญหิรัญ -  210  -  630 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  -  520  - 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,946  2,026  6,065  5,798 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 64  9  192  26 
 2,010  2,035  6,257  5,824 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีอ่ื้น        
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าขนส่ง        
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 252  3,635  252  3,635 
เงนิทดรองจ่าย        
  คุณอศัวนิ วภูิศิริ 300  -  300  - 
  คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ 100  1,000  100  - 
  คุณสมยศ แสงสุวรรณ 250  -  250  - 
ดอกเบีย้ค้างรับ        
  บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  20,053  - 
อ่ืนๆ        
  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  273  100 
  บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั -  21  -  21 
 902  4,656  21,228  3,756 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั        
  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  -  152,000 
  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  -  15,264 
 -  -  -  167,264 

เงนิมดัจ าการเช่า/เงนิประกนั        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 36  36  36  36 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
 2,036  2,036  2,036  2,036 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,432  3,187  1,432  3,187 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 486  394  486  394 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 8,855  13,113  8,855  13,113 

รวม 10,773  16,694  10,773  16,694 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนน 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 
เพ่ิมข้ึน 

 
ลดลง 

 จดัประเภทเป็น
ลูกหน้ีอ่ืน 

 30 กนัยายน 
2561 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั          
เงินใหกู้ย้มื  152,000  12,000  (164,000)  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 15,264  4,789  -  (20,053)  - 
 167,264  16,789  (164,000)  (20,053)  - 

 

บริษทัมีสญัญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 ก) สญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน (หมายเหตุ 26 (1)) 
 ข) สญัญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 26 (2)) 
 

นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทัไดมี้การเปิดให้จองอาคารพาณิชย ์โครงการ C-space โดยมีการจองซ้ือและท าสัญญาจะซ้ือจะขาย
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 1 ราย มีมูลค่าการซ้ือขายตามสัญญาจ านวน 19.2 ลา้นบาท และมีเงินรับล่วงหน้าจ านวน 0.5 
ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดคื้นเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวทั้งจ านวนใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวแลว้ 
 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 348,245  24,300  273,491  19,429 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี       
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
 

19 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5) 902 

 
4,656 

 
21,228 

 
3,756 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 37,036 

 
38,889 

 
37,008 

 
38,995 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,092) 
 

(1,189) 
 

(1,092) 
 

(1,189) 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 35,944 

 
37,700 

 
35,916 

 
37,806 

ลูกหน้ีอ่ืน        
รายไดค้า้งรับ 15,036 

 
15,922 

 
15,036 

 
15,922 

อ่ืนๆ 8,596  16,461  6,613  16,120 
รวม 23,632  32,383  21,649  32,042 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,564)  (1,470)  (1,564)  (1,470) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 22,068  30,913  20,085  30,572 
รวม 58,914  73,269  77,229  72,134 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 28,092  27,003  28,064  27,109 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,852 2 10,698  7,852  10,698 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง  6 เดือน 3  198  3  198 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 301  291  301  291 
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 788  699  788  699 
รวม    37,036  38,889  37,008  38,995 

  
  
  



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
 

20 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (249)  (117)  (249)  (117) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (3)  (10)  (3)  (10) 
 

8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
  อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 362,816  362,337  140,134  141,641 
  อาคารชุดเพื่อขาย 128,588  144,281  80,760  87,785 
  รวม 491,404  506,618  220,894  229,426 
  หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสงัหาริมทรัพย ์ (14,569)              (15,217)  (10,532)                (11,180) 
  สุทธิ 476,835  491,401  210,362  218,246 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

  
  

 
 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  (3,989)  -  (3,989) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (648)  (5,899)  (648)  (5,566) 
 

9. เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 
 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   5,790  7,332 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย    
      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    

ณ วนัตน้งวด/ปี 7,332  8,452 
หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (1,542)  (1,120) 
ณ วนัส้ินงวด/ปี 5,790  7,332 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 5,790  5,790  7,332  7,332 

 

มูลค่ายุตธิรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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11.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พนับาท 

 ร้อยละการถือหุน้ ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 2561  2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100  100 430,000 430,000 430,000 430,000 - - 430,000 430,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์  
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 100  100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,893) (79,893) 

 
120,107 

 
120,107 

 
- 

 
- 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

รวม      658,000 658,000 (79,893) (79,893) 578,107 578,107 - - 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
     

 
  

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ช่ือบริษทั 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
 30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ  ากดั 

 
โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย 

ชุบโลหะ 
 ไทย  60  60  4,863  564 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  -  - 
สุทธิ  4,863  564 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น พนับาท 

   (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

30 กนัยายน
2560 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ  ากดั โรงงานบ าบดั 
น ้าเสียชุบโลหะ 

ไทย 60 60 4,950 600 - - 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    - - - - 

สุทธิ    4,950 600 - - 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติัการลงนามร่วมทุนกบั Otani (s) Pte. Ltd. เพื่อ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานบ าบดัน ้ าเสียชุบโลหะ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 บริษทัไดมี้การลงนามสัญญาร่วมทุน
ดงักล่าวและจดัตั้งบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั (GO) ตามเง่ือนไขของสัญญาร่วมทุนเพ่ือรองรับธุรกิจดงักล่าว โดยบริษทัเขา้ถือ
หุน้สามญัจ านวน 59,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 0.6 ลา้นบาท  
 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1.0 ลา้นบาทเป็น 30.0 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมทุนจ านวน 29.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,900,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระร้อยละ 25 คิดเป็นจ านวนเงิน 7.3 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัลงทุนเพ่ิมในสดัส่วนร้อยละ 60 จ านวน 
1,740,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 4.4 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเรียกช าระ    
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนร้อยละ 75 คิดเป็นจ านวนเงิน 21.8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของบริษทัจ านวน 1,740,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.5 บาท     
คิดเป็นจ านวนเงิน 13.1 ลา้นบาท โดยบริษทัช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 

 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (16)  (52) 

 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 

   
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

  ทุนเรียกช าระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  ก าไร (ขาดทุน) 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  8,250  8,956  852  5  (86) 

“สอบทานแลว้”           
 

13. ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 619,797  269,195 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (254,994)  (68,910) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 364,803  200,285 
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ปี 2560  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
จ านวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 1-2-87 ไร่ ใหก้บับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2560  บริษทัไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินจ านวน 109.9 ลา้นบาท และไดรั้บช าระเงินมดัจ าจ านวน 22.0 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 87.9 ลา้นบาท จะรับช าระเม่ือโอน
กรรมสิทธ์ิภายในเดือนมีนาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัแสดงรายการเงินมดัจ าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน
หมุนเวยีน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน และไดคื้นเงินมดัจ าจ านวน 
22.0 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม 2561 
 

ปี 2561 
 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 มติอนุมติัให้ด าเนินการขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
จ านวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 1-2-87 ไร่ บริเวณถนนแจง้วฒันะให้กบับริษทัท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  
บริษทัไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 216.5 ลา้นบาท และไดรั้บช าระเงินมดัจ าจ านวน 20.0 ลา้นบาทในวนัเดียวกนั ส่วนท่ี
เหลือจ านวน 196.5 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561  
 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการขายและโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินจ านวน 1 แปลง เน้ือท่ีรวม 1 ไร่ บริเวณถนนเอกมยัให้กบับุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561  
บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 235.6 ลา้นบาท และไดรั้บช าระเงินมดัจ าจ านวน 20.0 ลา้นบาทในวนัเดียวกนั ส่วนท่ี
เหลือจ านวน 215.6 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
 

จากการขายท่ีดินแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีก าไรจากการขายท่ีดินสุทธิจ านวน 167.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
130.8 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 5 แปลง เพ่ือเป็นหลกัประกนั
วงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และจดจ านองท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 4 แปลง เพ่ือเป็นหลกัประกนั
วงเงินกูย้มืระยะสั้น โดยมีมูลคา่สุทธิตามบญัชีจ านวนเงินรวม 200.3 ลา้นบาท 
 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 87,280  12,892 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (12,809)  (12,809) 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (2,684)  (83) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 71,787  - 

ราคายติุธรรม 81,150  - 
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ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
 

26 
 

 ราคายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามรายงานลงวนัท่ี 26 มกราคม 2560 และวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 และการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถ
สงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 

15. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 282,215  278,900 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 14,561  14,222 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด – มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (747)  (747) 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (18,487)  (17,610) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 277,542  274,765 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 0.9 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.9 ลา้นบาท และ 1.2 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็ม
มูลค่าแต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุน 359.8 ลา้นบาท และ 299.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 357.6 ลา้นบาท และ 
297.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ส่ิงปลูกสร้างท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอาคาร
ส านกังานของบริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองเพื่อเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 21.2 ลา้นบาท และ 23.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
  

     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 30 กนัยายน  

2561 
 31 ธนัวาคม  

2560 
 30 กนัยายน  

2561 
 31 ธนัวาคม  

2560 
ตัว๋แลกเงิน -  5.1  -  50,000  -  50,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจากการออกตัว๋แลกเงินอาย ุ3 เดือน ครบก าหนดเดือน    
มีนาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 13 
 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม 
2560 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)        
เจา้หน้ีการคา้ 9,187  13,445  9,187  13,445 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,586  3,249  1,586  3,249 

 10,773  16,694  10,773  16,694 
กจิการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 8,102  18,946  8,102  14,471 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,320  5,907  4,515  4,489 

     เงินประกนัผลงาน 4,614  15,174  1,700  8,452 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,549  19,025  20,689  17,941 
 39,585  59,052  35,006  45,353 
รวม 50,358  75,746  45,779  62,047 
 

18. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
1  74.0  MLR-0.5  58,113  68,407 
2  60.5  MLR-0.5  58,668  46,164 

รวม      116,781  114,571 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (22,063)  (17,528) 
สุทธิ      94,718  97,043 
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้ าสญัญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 
และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 13 รวมทั้งบริษทั
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัเบิกเงินกูย้มืเตม็วงเงินแลว้ 
 

ในระหวา่งปี 2561 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 114,571 
บวก รับเงินกูเ้พ่ิม 14,336 
หกั จ่ายช าระคืน (12,126) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 116,781 
 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

4,536  2,960  4,438  2,877 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 473  271  457  262 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (91)  -  (91)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  
 

4,918  3,231  4,804  3,139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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20. ทุนเรือนหุ้น 
 

 พนับาท / พนัหุน้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

จ านวนหุน้ 
 ราคาตามมูลค่า

หุน้ (บาท) 
  

จ านวนเงิน 
  

จ านวนหุน้ 

 ราคาตามมูลค่า
หุน้ (บาท) 

  
จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

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

ลดทุน (305,702)  1.0  (305,702)  -  -  - 
เพ่ิมทุน -  -  -  238,000  1.0  238,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31ธนัวาคม            

- หุน้สามญั 1,122,298  1.0  1,122,298  1,428,000  1.0  1,428,000 

หุน้ท่ีออกและช าระแลว้            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม            

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

เพ่ิมทุน -  -  -  81,202  1.0  81,202 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31ธนัวาคม            

- หุน้สามญั 1,122,298  1.0  1,122,298  1,122,298  1.0  1,122,298 
 

ปี 2561 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมติั 
 

ก) การจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.8 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.8 ลา้นบาท   
แลว้ในงบการเงินส าหรับปี 2560 
 

ข) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจ านวนเงิน 11.2 ลา้น
บาท โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 

ค) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 305.7 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,428.0 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 1,122.3 ลา้นบาท โดยตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายซ่ึงส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (GENCO - W1) และคร้ังท่ี 2 (GENCO - W2) จ านวน 305.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ปี 2560 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติั 
 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 238 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,190 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,428 ลา้น
บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 238 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 
(“GENCO-W2”) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
 

ข) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 238 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัออก
ใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 2 (“GENCO-W2”) 
 

ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 81,202,034 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.0 บาท 
รวมเป็นเงิน 81.2 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จากเดิม 1,041.1 ลา้นบาทเป็น 1,122.3 
ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
 

21. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

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

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

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

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

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

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 51,508,245 หน่วย โดย
จดัสรรเป็นหุ้นสามญัใหม่จ านวน 81,202,034 หุ้น ดงันั้นคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและหมดอายแุลว้จ านวน 
42,734,433 หน่วย 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัท คร้ังท่ี  2 (GENCO-W2)  จ านวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วยให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าและ    
ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัมี
ดงัน้ี 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ               : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้           : 2.50 บาทต่อหุน้ (ราคาการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ        : 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

  

22. ภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  
 

      
พนับาท 

      
งบการเงินรวม 

      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

      
2561  2560  2561 

 
2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั : 
  

  
 

    
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 

  
(27,657)  (834)  (28,399)  (2,378) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 
  

       
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,264)  (854)  (1,553)  (1,275) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (28,921)  (1,688)  (29,952)  (3,653) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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พนับาท 

      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

      
2561  2560  2561 

 
2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั : 
  

  
 

    
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 

  
(26,695)  (834)  (27,379)  (2,378) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 
  

       
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        
   ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (50)  (855)  (342)  (1,238) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (26,745)  (1,689)  (27,721)  (3,616) 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 

      
พนับาท 

      
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

30 กนัยายน 
2561  31 ธนัวาคม 

2560  30 กนัยายน 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 422  423  422  423 
วสัดุคงเหลือ 536  536  536  536 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,187  1,317  1,187  1,317 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 984  907  961  888 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 1,035  1,319  1,035  1,319 
ผลขาดทุนทางภาษียกไป -  1,172  -  - 
อ่ืนๆ 370  413  -  - 
รวม 4,534  6,087  4,141  4,483 
 

23. ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ก าไรต่อหุน้ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 134,493  4,743  99,626  6,463 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 1,122,298  1,086,805  1,122,298  1,086,805 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.120  0.004  0.089  0.006 
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 126,022  7,761  94,870  14,055 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 1,122,298  1,086,805  1,122,298  1,086,805 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.112  0.007  0.085  0.013 
 

24. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกาก
อุตสาหกรรมไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
ค. ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีในช่วงไดรั้บการส่งเสริมไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดรั้บการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
  
ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2561 และ2560 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,068  -  195,565  -  196,633  - 

 

25. ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน
เงินรวม 13.3 ลา้นบาท และ 18.1 ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 จ านวน 1 ราย 
เป็นจ านวนเงินรวม  39.8 ล้านบาท  และ 47.9 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจัดการบ าบัดและก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ใหบ้ริการจดัการบ าบดัและ
ก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 65,869 67,262 10,415 23,418 76,284 90,680 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (48,866) (45,780) (6,404) (13,935) (55,270) (59,715) 

ก าไรขั้นตน้ 17,003 21,482 4,011 9,483 21,014 30,965 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
ก าไรจากการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอ
การพฒันา 

     
167,789 

 
- 

รายไดอ่ื้น     4,534 4,306 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (2,164) (2,673) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (25,689) (25,176) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2,054) (991) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและภาษีเงินได ้

    
163,430 6,431 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (16) - 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     163,414 6,431 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (28,921) (1,688) 

ก าไรส าหรับงวด     134,493 4,743 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ใหบ้ริการจดัการบ าบดัและ
ก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 196,633 205,492 27,412 53,828 224,045 259,320 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (144,911) (136,102) (17,542) (33,657) (162,453) (169,759) 

ก าไรขั้นตน้ 51,722 69,390 9,870 20,171 61,592 89,561 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
ก าไรจากการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอ
การพฒันา 

     
167,789 

 
- 

รายไดอ่ื้น     17,018 8,715 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (7,245) (6,482) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (76,190) (74,593) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6,938) (5,787) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและภาษีเงินได ้

    
156,026 

 
11,414 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (52) - 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     155,974 11,414 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (29,952) (3,653) 

ก าไรส าหรับงวด     126,022 7,761 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 
พนับาท 

 

ใหบ้ริการจดัการบ าบดัและ
ก าจดักากอุตสาหกรรม พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

สินทรัพย์       

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 49,746 59,672 9,168 13,597 58,914 73,269 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - 476,835 491,401 476,835 491,401 
วสัดุคงเหลือ 584 536 - - 584 536 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 756 756 756 756 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 4,863 564 - - 4,863 564 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 104,804 104,804 259,999 514,993 364,803 619,797 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - - 71,787 87,280 71,787 87,280 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 242,328 242,564 35,214 39,651 277,542 282,215 
ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 28,722 20,082 - - 28,722 20,082 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน - - - - 392,577 64,063 

รวม     1,677,383 1,639,963 

หนีสิ้น       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 50,000 - - - 50,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 39,234 49,492 11,124 26,254 50,358 75,746 
เงินรับลว่งหนา้จากการขายท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา - - - 21,984 - 21,984 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 116,781 114,571 - - 116,781 114,571 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,000 34,000 - - 34,000 34,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - 24,711 5,388 

รวม     225,850 301,689 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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26. สัญญา 
 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

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

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษทัได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจัดกาก
อุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
เวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2569 บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกบั
กรมธนารักษต์ามอตัราท่ีกรมธนารักษก์ าหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหวา่งการท าสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัรา
ของกากท่ีใหบ้ริการ 
 

นอกจากนั้น ตามสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 77 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้หเ้ช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้หเ้ช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง
โอนใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
 

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

 

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ไม่เกินหน่ึงปี 5.7    5.7 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 23.1  22.9  
เกินหา้ปี 24.2  28.6 

 

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



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 (สอบทานแล้ว) 
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ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
ไม่เกินหน่ึงปี 0.3  0.3 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1.3  1.3 
เกินหา้ปี 1.3  1.9 

 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ
ใหบ้ริการบ าบดักากเป็นจ านวน 36.8 ลา้นบาทและ 36.7 ลา้นบาทตามล าดบั 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจ าของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

3) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ านวน 22.7 ลา้นบาท และ 7.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

28. คดคีวาม 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดด้ าเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยทั้ ง 2 แห่งไม่ไดรั้บการคดัเลือกตามการ
ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย้ื่นหนังสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ
บริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินไดรั้บค าร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริง จนกระทัง่มี        
ค  าวินิจฉัยลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ด าเนินการทบทวนการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสียหายใหแ้ก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณา 
 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัซ้ือท่ีดินท่ีแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 3-0-89.4 ไร่ จากบริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั  เพ่ือขยายพ้ืนท่ีในโรงงาน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 บริษทัไดต้กลงท าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 3 แปลง เน้ือท่ีรวม 3-0-89.4 ไร่ 
ราคา 32.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีในวนัเดียวกนับริษทัไดจ่้ายเงินมดัจ าจ านวนเงิน 6.4 ลา้นบาทแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 
บริษทัจ่ายช าระส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 25.8 ลา้นบาทและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561  
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