
   

 

 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบ
ย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 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 2561) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน 2562 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 2

บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 160,995               291,686               76,661                  235,095               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  5, 7 60,542                  56,208                 60,433                  54,668                 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 8 393,782               460,833               166,454               203,885               

สินคา้คงเหลือ 1,125                    849                      1,125                    849                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 693                       991                      - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 617,137               810,567               304,673               494,497               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 9 756                       756                      756                       756                      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 10 3,185 3,273 3,185 3,273 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 678,107               578,107               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 17,774                  17,906                 18,000                  18,000                 

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา 13 435,305               363,772               200,285               200,285               

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 127,403               75,875                 28,082                  1,199                   

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 302,380               308,640               298,639               305,147 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,692                    4,942                   4,692                    4,942 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 5,374                    5,054                   5,035                    4,721 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 29,284                  29,069                 29,284                  29,069 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 25,623                  23,831                 22,955                  22,955 

อื�นๆ 5 7,196                    7,280                   6,586                    7,046 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 958,972               840,398               1,295,606            1,175,500            

รวมสินทรัพย์ 1,576,109            1,650,965            1,600,279            1,669,997            

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

งบการเงินรวม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3

บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 5, 17 50,710 57,742 47,257                  54,023                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18 24,589 23,563 24,589                  23,563                 

หนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 251                       237                      251                       237                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 19                         18,468                 - 18,306                 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 75,569                  100,010               72,097                  96,129                 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18 49,223 67,791 49,223 67,791 

หนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 88 277 88 277 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 9,800 7,403 9,575                    7,208                   

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

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 93,111                  109,471               92,886                  109,276               

รวมหนี�สิน 168,680               209,481               164,983               205,405               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 1,122,297,625  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,122,298 1,122,298 1,122,298 1,122,298 

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - 1,122,297,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,122,298 1,122,298            1,122,298 1,122,298            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 208,730 208,730               208,730 208,730               

กาํไรสะสม

 -  จดัสรรเพื�อเป็นสาํรองตามกฎหมาย 13,405                  13,405                 13,405                  13,405                 

 -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 67,651                  101,618               95,518                  124,726               

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,655)                  (4,567)                  (4,655)                  (4,567)                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,407,429            1,441,484            1,435,296            1,464,592            

ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,407,429            1,441,484            1,435,296            1,464,592            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,576,109            1,650,965            1,600,279            1,669,997            

งบการเงินรวม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4

บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 64,573 65,869 64,573 65,869 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 3,720 10,415 2,330 5,165 

กาํไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา - 167,789 - 130,764 

ดอกเบี�ยรับ 407 182 68 1,114 

รายไดอื้�น 3,916 4,352 1,226 2,019 

รวมรายได้ 72,616                248,607              68,197                204,931              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 46,789 48,866 46,789 48,866 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2,611 6,404 1,762 3,314 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,191 2,164 1,108 1,102 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,737 25,689 18,372 23,224 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,377 2,054 1,377 2,054 

รวมค่าใช้จ่าย 74,705                85,177                69,408                78,560                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ (2,089)                 163,430              (1,211)                 126,371              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (38) (16) - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (2,127) 163,414 (1,211)                 126,371 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (136) (28,921) (118) (26,745)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (2,263)                 134,493              (1,329)                 99,626                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (101)                    244                     (101)                    244                     

รวมรายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (101)                    244                     (101)                    244                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (101)                    244                     (101)                    244                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,364)                 134,737              (1,430)                 99,870                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (2,263)                 134,493              (1,329)                 99,626                

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(2,263)                 134,493              (1,329)                 99,626                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (2,364)                 134,737              (1,430)                 99,870                

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(2,364)                 134,737              (1,430)                 99,870                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 21 (0.002) 0.120 (0.001) 0.089 

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5

บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 23 191,645 196,633              191,645              196,633              

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 17,253 27,412                13,453                12,924                

กาํไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา - 167,789              - 130,764              

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 4,191                  - 4,191                  

ดอกเบี�ยรับ 793 279                     355                     5,020                  

รายไดอื้�น 9,657 12,548                2,646                  5,137                  

รวมรายได้ 219,348              408,852              208,099              354,669              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 137,204 144,911 137,204 144,911 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 12,738                17,542                10,247 8,659 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,469                  7,245                  3,230 3,741 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,579                76,190                60,451                67,926                

ตน้ทุนทางการเงิน 4,048                  6,938                  4,044                  6,841                  

รวมค่าใช้จ่าย 231,038              252,826              215,176              232,078              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ (11,690)               156,026              (7,077)                 122,591              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (132)                    (52)                      - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (11,822)               155,974              (7,077) 122,591              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 300 (29,952)               314 (27,721)               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,522)               126,022              (6,763)                 94,870                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 10 (88)                      (1,542)                 (88)                      (1,542)                 

รวมรายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (88)                      (1,542)                 (88)                      (1,542)                 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (88)                      (1,542)                 (88)                      (1,542)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,610)               124,480              (6,851)                 93,328                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (11,522)               126,022              (6,763)                 94,870                

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(11,522)               126,022              (6,763)                 94,870                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (11,610)               124,480              (6,851)                 93,328                

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(11,610)               124,480              (6,851)                 93,328                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 21 (0.010) 0.112 (0.006) 0.085 

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

พนับาท

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

จดัสรรเพื�อ กาํไร (ขาดทุน) รวม ส่วนของ

ทุนที�ออกและ เป็นสาํรอง ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 1,122,298 208,730 13,405 101,618 (4,567) 1,441,484 - 1,441,484 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (22,445)            - (22,445) - (22,445)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (22,445)            - (22,445)                 - (22,445)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (11,522)            - (11,522)                 - (11,522)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - (88)                                         (88)                        - (88)                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (11,522)            (88)                                         (11,610)                 - (11,610)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 1,122,298 208,730 13,405 67,651 (4,655) 1,407,429 - 1,407,429 

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 126,022           - 126,022 - 126,022                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�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 

งบการเงินรวม

พนับาท

กาํไรสะสม

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"
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บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

กาํไร (ขาดทุน) 

ทุนที�ออกและ จดัสรรเพื�อเป็น ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก รวม

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 1,122,298 208,730 13,405 124,726 (4,567) 1,464,592 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (22,445) - (22,445)                         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (22,445)                         - (22,445)                         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (6,763)                           - (6,763)                           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - (88)                                        (88)                                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (6,763)                           (88)                                        (6,851)                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2562 1,122,298 208,730 13,405 95,518 (4,655) 1,435,296 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,122,298 208,730 8,709 48,737 (1,658) 1,386,816 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด - - - 94,870                          - 94,870                          

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

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

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

กาํไรสะสม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"
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บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (11,822)                    155,974                    (7,077)                      122,591                    

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 22,604                      21,332                      18,631                      17,854                      

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 235                           (3)                              235                           (3)                              

กลบัรายการจากการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (820)                         (648)                         (820)                         (648)                         

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

กาํไรจากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา - (167,789)                  - (130,764)                  

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (467)                         (1,066)                      - (745)                         

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2                               747                           - 747                           

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย - 1                               - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 132                           52                             - -

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น - 375                           - 375                           

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 2,208                        375                           2,182                        361                           

รายไดเ้งินปันผล (54)                           (54)                           (54)                           (54)                           

ดอกเบี�ยรับ (793)                         (279)                         (355)                         (5,020)                      

ตน้ทุนทางการเงิน 4,048                        6,938                        4,044                        6,841                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินดาํเนินงาน 15,273                      11,764                      16,786                      7,344                        

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (537)                         9,582                        (359)                         8,676                        

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 13,224                      15,214                      11,067                      8,532                        

สินคา้คงเหลือ (276)                         (48)                           (276)                         (48)                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 297                           (648)                         87                             281                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (505)                         (8,960)                      (215)                         (8,640)                      

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (7,258)                      (25,736)                    (6,992)                      (16,616)                    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (91)                           - (91)                           

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 20,218                      1,077                        20,098                      (562)                         

จ่ายดอกเบี�ย (3,608)                      (6,825)                      (3,608)                      (6,730)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (24,162)                    (10,789)                    (23,947)                    (8,246)                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมดาํเนินงาน (7,552)                      (16,537)                    (7,457)                      (15,538)                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินรับล่วงหนา้จากการขายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันาเพิ�มขึ�น (ลดลง) - (21,984)                    - (21,984)                    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น - - - (12,000)                    

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 164,000 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 17,000                      - 17,000                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา - 422,783                    - 199,673                    

เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (100,000)                  -

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 467                           1,066                        - 745                           

เงินสดจ่ายซื�อที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการพฒันา (71,533)                    - - -

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,602)                    (14,561)                    (11,197)                    (14,222)                    

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (244)                         - (244)                         

รับดอกเบี�ย 663                           21                             354                           231                           

รับเงินปันผล 54                             54                             54                             54                             

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (82,951)                    399,785                    (110,789)                  328,903                    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�น - (50,000)                    - (50,000)                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น - 14,336                      - 14,336                      

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (17,542)                    (12,126)                    (17,542)                    (12,126)                    

จ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (201)                         (292)                         (201)                         (292)                         

เงินปันผลจ่าย (22,445)                    (11,221)                    (22,445)                    (11,221)                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (40,188)                    (59,303)                    (40,188)                    (59,303)                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ (130,691)                  323,945                    (158,434)                  254,062                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 291,686                    24,300                      235,095                    19,429                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 160,995                    348,245                    76,661                      273,491                    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มใิช่เงนิสด 

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 54,647 - 27,184                      -

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
 

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 เขตบางขนุเทียน 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 2561) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิไดร้วม
ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562   และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม 
หรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สดัส่วนการถือหุน้ 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 
 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน
หรืออสงัหาริมทรัพย ์

 530,000  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 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 
 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่         
1 มกราคม 2563 

 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั 
ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมา
ถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือ
ปฏิบติั 
 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 และการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้มาถือปฏิบัติ 
(ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ก.) 
 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

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



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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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  ผูถื้อหุน้ 
คุณอศัวนิ วภูิศิริ  -  กรรมการ 
คุณพสุ โลหารชุน  -  กรรมการ 
คุณบุรินทร์  อมรพิชิต  -  กรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ 

 
-  บุคคลในครอบครัว       

เดียวกนักบักรรมการ 
คุณมงคล พฤกษวฒันา 

 

-  กรรมการ 
 (เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2561) 

คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ  -  กรรมการ 
 

การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของผูใ้หกู้ ้
รายไดอ่ื้น  ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 

ซ้ือ-ขายสินทรัพย ์  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 17,798  19,201  52,786  55,173 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 905  905  2,715  2,715 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 660  818  2,189  2,375 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 432  431  1,309  1,367 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 1,338  723  3,804  2,181 

ค่าทีป่รึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 210  210  630  630 
คุณสมยศ  แสงสุวรรณ 120  120  360  360 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชษ 150  -  450  - 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ 300  -  500  - 
คุณมงคล พฤกษวฒันา -  150  -  450 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  -  3,397  520 

ขายสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  -  -  321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  950  -  4,789 

รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 148  299  519  952 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 17,798  19,201  52,786  55,173 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 905  905  2,715  2,715 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 660  818  2,189  2,375 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 432  431  1,309  1,367 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 1,338  723  3,804  2,181 

ค่าทีป่รึกษา        
คุณพสุ โลหารชุน 210  210  630  630 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชษ 150  -  450  - 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วภูิศิริ 300  -  500  - 
คุณมงคล พฤกษวฒันา -  150  -  450 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  -  3,397  520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส่ าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,987  1,946  5,896  6,065 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 61  64  271  192 
 2,048  2,010  6,167  6,257 

 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีอ่ื้น        
เงนิทดรองจ่าย        
  คุณอศัวนิ วภูิศิริ -  300  -  300 
  คุณสมยศ แสงสุวรรณ -  250  -  250 
อ่ืนๆ        
  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  69  271 
 -  550  69  821 

เงนิมดัจ าการเช่า/เงนิประกนั        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15  36  15  36 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
 2,015  2,036  2,015  2,036 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,001  2,750  1,001  2,750 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 520  488  520  488 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 8,815  11,851  8,815  11,851 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  -  400 

รวม 10,336  15,089  10,336  15,489 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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บริษทัมีสญัญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ก) บริษทัตกลงท าสัญญาจา้งขนยา้ยกากของเสียกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) โดยผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง
ขนส่งกากของเสียเพ่ือน าไปท าการบ าบดั ณ สถานท่ีท าการของบริษทั ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งจดัหารถท่ีใชง้านพร้อมพนกังานขบัรถตามท่ี
บริษทัก าหนด ทั้งน้ีบริษทัจ่ายค่าจ้างตามปริมาณกากของเสียท่ีจัดเก็บได้จริงตามหลกัฐานใบก ากับการขนส่ง สัญญาดังกล่าวมี
ก าหนดเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 ข) สญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน (หมายเหตุ 25 (1)) 
 

 ค) สญัญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 25 (2)) 
 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
เงินสด 11  -  -  - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 160,984  291,686  76,661  235,095 
รวม 160,995  291,686  76,661  235,095 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 – 0.85    
ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)   
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5) - 

 
550  69  821 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 37,130  32,796  37,130  32,796 
รายไดค้า้งรับ 15,259 

 
18,665  15,259  18,665 

รวม 52,389  51,461  52,389  51,461 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,153)  (1,918)  (2,153)  (1,918) 
ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ-สุทธิ 50,236  49,543  50,236  49,543 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 2,337  2,089  2,337  2,089 
อ่ืนๆ 8,513  4,570  8,335  2,759 
รวม 10,850  6,659  10,672  4,848 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (544)  (544)  (544)  (544) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 10,306  6,115  10,128  4,304 
รวม 60,542  56,208  60,433  54,668 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25,840  19,401  25,840  19,401 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,243  12,454  10,243  12,454 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง  6 เดือน 25  101  25  101 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 279  74  279  74 
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 743  766  743  766 
รวม    37,130  32,796  37,130  32,796 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,462  2,659  2,462  2,659 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 235  (3)  235  (3) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2,697  2,656  2,697  2,656 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
  อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 322,069  356,613  130,205  137,331 
  อาคารชุดเพื่อขาย 88,569  124,511  45,222  78,228 
  รวม 410,638  481,124  175,427  215,559 
  หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสงัหาริมทรัพย ์ (16,856)  (20,291)  (8,973)  (11,674) 
  สุทธิ 393,782  460,833  166,454  203,885 
 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 460,833  203,885 
ซ้ือ/โอนเขา้ 334  - 
จ าหน่าย/โอนออก (70,820)  (40,132) 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 3,435  2,701 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 393,782  166,454 

 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 ดงัน้ี 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 20,291  15,217  11,673  11,180 
หกั กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่า        
ของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (820) 

 
(648) 

 
(820) 

 
(648) 

หกั โอนออก (2,615)  -  (1,880)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 16,856  14,569  8,973  10,532 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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9. เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรัพย ์  
ค  ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 
 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   3,185  3,273 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย    
      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    

ณ วนัตน้งวด/ปี 3,273  8,990 
ซ้ือระหวา่งงวด/ปี -  - 
ขายระหวา่งงวด/ปี -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน -  (1,150) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (88)  (4,567) 
ณ วนัส้ินงวด/ปี 3,185  3,273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 3,185  3,185  3,273  3,273 

 

มูลค่ายุตธิรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
 

23 
 

11.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ของบริษทั เอเซียพฒันา แลนด์ จ ากดั มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ลา้นบาทเป็น 630 ลา้นบาท       
โดยการเพ่ิมทุนจ านวน 200 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกช าระร้อยละ 50 คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยบริษทัลงทุน                           
ในการเพ่ิมทุนดังกล่าวจ านวน 100 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยไม่มีผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเปล่ียนแปลง

 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 
 2562  2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100  100 530,000 430,000 530,000 430,000 - - 530,000 430,000 - - 
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      758,000 658,000 (79,893) (79,893) 678,107 578,107 - - 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
     

 
  

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ช่ือบริษทั 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ  ากดั  โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย  ไทย  60  60  17,774  17,906 

  ชุบโลหะ           
 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น พนับาท 

   (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

30 กนัยายน
2561 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ  ากดั โรงงานบ าบดั ไทย 60 60 18,000 18,000 - - 

 น ้าเสียชุบโลหะ        
 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 บริษทัไดมี้การลงนามสญัญาร่วมทุนดงักล่าวและจดัตั้งบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั (GO) ตามเง่ือนไข
ของสญัญาร่วมทุนเพ่ือรองรับธุรกิจดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัเขา้ถือหุน้สามญัจ านวน 1,799,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 
60 รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 18 ลา้นบาท  
 

อย่างไรก็ดี แมว้่าบริษทัจะถือหุ้นในบริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั มากกว่าร้อยละ 50 และมีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50         
แต่บริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุน เช่น ในการก าหนดเร่ืองส าคญัต่างๆ ในการบริหารจดัการ การ
เพ่ิมทุนหรือลดทุนจดทะเบียน การอนุมติังบการเงิน การอนุมติัการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของ  
แต่ละฝ่ายอยา่งนอ้ย 1 เสียง รวมถึงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตอ้งมีตวัแทนจากทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกนั 
 

บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38  132 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 

   
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

  ทุนเรียกช าระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  ก าไร (ขาดทุน) 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  30,000  29,916  293  37  (221) 

“สอบทานแลว้”           
 

13. ทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 363,772  200,285 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 71,533  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 435,305  200,285 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการซ้ือท่ีดินเปล่ากบั
บุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งจ านวน 3 แปลง ดงัน้ี 
 

1)  ท่ีดินเปล่าจ านวน 1 แปลง เน้ือท่ีรวม 28 ไร่ 2 งาน 41.2 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เป็นจ านวนเงิน 
68.5 ลา้นบาท บริษทัจ่ายช าระค่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 และโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 
 

2)  ท่ีดินเปล่าจ านวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 100 ตารางวา ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เป็นจ านวนเงิน 3.0 ลา้นบาท 
บริษทัจ่ายช าระค่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 และโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 8 แปลง เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นและวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน
เงินรวม 131.3 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
 

26 
 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 75,875  1,199 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก) ระหวา่งงวด 54,647  27,184 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (3,119)  (301) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 127,403  28,082 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 147,622  29,584 
  

บริษทัมีรายไดค้่าเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนให้แก่กิจการอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 จ านวน 5.8 ลา้นบาทและ 4.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.6 ลา้นบาทส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 
 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดินและวิธีพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์
ตน้ทุนทดแทนส าหรับอาคาร และการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรม
ในระดับท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นประจ าทุก 2 ปี 
 

15. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 308,640  305,147 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 12,602  11,197 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด – มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2)  - 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (18,860)  (17,705) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 302,380  298,639 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่ิงปลูกสร้างท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษทัไดจ้ด
ทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 18.3 ลา้นบาท และ 20.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,942 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด-มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (250) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 4,692 

  

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 31 ธนัวาคม 
2561 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)        
เจา้หน้ีการคา้ 9,077  12,167  9,077  12,567 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,259  2,922  1,259  2,922 

 10,336  15,089  10,336  15,489 
กจิการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 9,150  8,073  9,150  8,074 
เจา้หน้ีอ่ืน 10,813  9,961  10,008  9,180 

     เงินประกนัผลงาน 3,129  3,622  1,739  1,416 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,282  20,997  16,024  19,864 
 40,374  42,653  36,921  38,534 
รวม 50,710  57,742  47,257  54,023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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18. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
1  74.0  MLR-0.5  43,677  54,579 
2  60.5  MLR-0.5  30,135  36,775 

รวม      73,812  91,354 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (24,589)  (23,563) 
สุทธิ      49,223  67,791 

 

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 2562 บริษทัเบิกเงินกูย้มืเตม็วงเงินแลว้ 
 

ในระหวา่งงวด เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 91,354 
หกั จ่ายช าระคืน (17,542) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 73,812 

 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

7,403  4,536  7,208  4,438 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 823  473  796  457 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,574  -  1,571  - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ -  (91)  -  (91) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  
 

9,800  4,918  9,575  4,804 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน ก าหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงานเพ่ิมข้ึน 1.6 ลา้นบาท กลุ่มบริษทับันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

20. ภาษีเงนิได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี  
 

      
พนับาท 

      
งบการเงินรวม 

      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

      
2562  2561  2562 

 
2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั : 
  

  
 

    
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 

  
(20)  (27,657)  (20)  (28,399) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 
  

       
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (116)  (1,264)  320  (1,553) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (136)  (28,921)  300  (29,952) 
 

      
พนับาท 

      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

      
2562  2561  2562 

 
2561 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั : 
  

  
 

    
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 

  
-  (26,695)  -  (27,379) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี : 
  

       
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (118)  (50)  314  (342) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (118)  (26,745)  314  (27,721) 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 

      
พนับาท 

      
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

30 กนัยายน 
2562  31 ธนัวาคม 

2561  30 กนัยายน 
2562  

31 ธนัวาคม 
2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 431  384  431  384 
สินคา้คงเหลือ 535  536  535  536 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,546  1,710  1,252  1,416 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,960  1,480  1,915  1,441 
อ่ืนๆ 902  944  902  944 
รวม 5,374  5,054  5,035  4,721 
 

21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (2,263)  134,493  (1,329)  99,626 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.002)  0.120  (0.001)  0.089 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท/พนัหุน้ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (11,522)  126,022  (6,763)  94,870 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.010)  0.112  (0.006)  0.085 
 

22. เงนิปันผล 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับ 
ปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจ านวนเงิน 22.4 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี                     
24 พฤษภาคม 2562 และจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 4.7 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมายดงักล่าว
แลว้ในงบการเงินส าหรับปี 2561 
 

23. 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 
 

ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 4,225  1,068  187,420  195,565  191,645  196,633 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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24. 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 2562 และ 2561 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน
เงินรวม 10.2 ลา้นบาท และ 13.3 ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 จ านวน 1 ราย 
เป็นจ านวนเงินรวม 34.8 ลา้นบาท และ 39.8 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจดัการบ าบัดและก าจดักาก
อุตสาหกรรม 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 64,573 65,869 3,720 10,415 68,293 76,284 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - 

รวมรายได ้ 64,573 65,869 3,720 10,415 68,293 76,284 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (46,789) (48,866) (2,611) (6,404) (49,400) (55,270) 

ก าไรขั้นตน้ 17,784 17,003 1,109 4,011 18,893 21,014 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
ก าไรจากการขายท่ีดินและ                         
ส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 

     
- 

 
167,789 

รายไดอ่ื้น     4,323 4,534 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,191) (2,164) 
       
       
       
       



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (22,737) (25,689) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,377) (2,054) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก              
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได ้

    
(2,089) 163,430 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน      
บริษทัร่วม 

    
(38) (16) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้     (2,127) 163,414 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้     (136) (28,921) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด     (2,263) 134,493 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 191,645 196,633 17,253 27,412 208,898 224,045 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - 

รวมรายได ้ 191,645 196,633 17,253 27,412 208,898 224,045 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (137,204) (144,911) (12,738) (17,542) (149,942) (162,453) 

ก าไรขั้นตน้ 54,441 51,722 4,515 9,870 58,956 61,592 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       
ก าไรจากการขายท่ีดินและ                            
ส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 

     
- 167,789 

รายไดอ่ื้น     10,450 17,018 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (3,469) (7,245) 
       
       
       
       



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (73,579) (76,190) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (4,048) (6,938) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก              
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได ้

    
(11,690) 156,026 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
บริษทัร่วม 

     
(132) 

 
(52) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้     (11,822) 155,974 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้     300 (29,952) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด     (11,522) 126,022 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 
พนับาท 

 

ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

สินทรัพย์       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 57,504 52,879 3,038 3,329 60,542 56,208 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - - 393,782 460,833 393,782 460,833 
สินคา้คงเหลือ 1,125 849 - - 1,125 849 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 756 756 756 756 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,774 17,906 - - 17,774 17,906 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรอการพฒันา 104,804 104,804 330,501 258,968 435,305 363,772 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 127,403 75,875 127,403 75,875 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 268,067 273,216 34,313 35,424 302,380 308,640 
ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 29,284 29,069 - - 29,284 29,069 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน - - - - 207,758 337,057 

รวม     1,576,109 1,650,965 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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พนับาท 

 

ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

หนี้สิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 43,455 47,049 7,255 10,693 50,710 57,742 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 73,812 91,354 - - 73,812 91,354 

ประมาณการหน้ีสินตน้ทุนหลุมฝังกลบ 34,000 34,000 - - 34,000 34,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - 10,158 26,385 

รวม     168,680 209,481 
 

25. สัญญา 
 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

25.1) 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 รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งท าการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
 

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

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ไม่เกินหน่ึงปี 5.7  5.7 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 23.3  23.1 
เกินหา้ปี 18.3  22.7 

 รวม 47.3  51.5 
 

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

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ไม่เกินหน่ึงปี 0.3  0.3 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1.3  1.2 
เกินหา้ปี 1.4  1.6 
รวม 3.0  3.1 

 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมี 
 

26.1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ
ใหบ้ริการบ าบดักากเป็นจ านวน 36.9 ลา้นบาท 
 

26.2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจ าของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท 

 

26.3) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจ านวน 1.0 ลา้นบาท และ 14.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 (สอบทานแล้ว) 
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27. คดคีวาม 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัยอ่ย 2 แห่งไดด้ าเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งไม่ไดรั้บการคดัเลือกตามการ
ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย้ื่นหนงัสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ
บริษทัยอ่ย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิยื่นหนงัสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินไดรั้บค าร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริง จนกระทัง่มี        
ค  าวินิจฉัยลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ด าเนินการทบทวนการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสียหายให้แก่บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่ง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ผูต้รวจการแผน่ดินไดมี้ค าวินิจฉัยให้ กกพ.น าโครงการ
โรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยจ านวน 1 แห่ง เขา้สู่การพิจารณาร่วมโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมอีกคร้ัง เน่ืองจาก
การท่ีบริษัทไม่ได้รับการคัดเลือกเกิดจากความแตกต่างในการแปลข้อความตามเอกสารระหว่างบริษัทและกกพ.เท่านั้ น          
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง ผูต้รวจการแผน่ดินไดมี้ค าวนิิจฉยัใหย้ติุเร่ืองร้องเรียน 
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