
   

 

 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
แบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 เร่ือง “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2562) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม 2563 



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563

สินทรัพย์

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 163,067               172,221               77,547                  81,976                 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  6, 8 44,927                  56,512                 44,610                  56,480                 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 355,989               365,431               150,805               154,713               

สินคา้คงเหลือ 1,026                    1,388                   1,026                    1,388                   

เงินมดัจาํค่าเครื�องจกัร 5,060                    - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 538                       303                      - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 570,607               595,855               273,988               294,557               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 10 756                       756                      756                       756                      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 16 - 2,529 - 2,529 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 672,207               672,207               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 17,608                  17,722                 18,000                  18,000                 

ที�ดินรอการพฒันา 435,305               435,305               200,285               200,285               

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 159,465               152,499               44,702                  41,257                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 266,335               272,276               263,869 269,445 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 42,952                  - 42,952 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,532                    4,551                   4,532 4,551                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 8,024                    5,296                   7,658 4,932 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 16 1,586                    - 1,586                    -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 17 47,147                  47,234                 47,147 47,234                 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 33,456                  25,623                 30,650 22,955 

อื�นๆ 6 6,982                    7,313                   6,358 6,690 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,024,148            971,104               1,340,702            1,290,841            

รวมสินทรัพย์ 1,594,755            1,566,959            1,614,690            1,585,398            

งบการเงินรวม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 2



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 18 39,184 52,494 36,210 49,131                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 25,506 25,090 25,506                  25,090                 

หนี� สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 12,639                  256                      12,639                  256                      

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 77,329                  77,840                 74,355                  74,477                 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 36,114 42,679 36,114                  42,679 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 52,190 22 52,190 22 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 10,275 10,009 9,911                    9,658                   

ประมาณการหนี� สินการปิดหลุมฝังกลบ 53,009 52,976 53,009                  52,976 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 151,588               105,686               151,224               105,335               

รวมหนี�สิน 228,917               183,526               225,579               179,812               

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 27,658                  44,310                 50,932                  66,464                 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,253)                  (5,310)                  (6,254)                  (5,311)                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,365,838            1,383,433            1,389,111            1,405,586            

ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,365,838            1,383,433            1,389,111            1,405,586            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,594,755            1,566,959            1,614,690            1,585,398            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3



บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ - ธุรกิจให้บริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 25 60,102 62,806 60,102 62,806 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,150 7,213 - 4,803 

รายไดอื้�น 4,985 2,901 1,948                  879                     

รวมรายได้ 66,237                72,920 62,050                68,488 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจให้บริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 43,025 44,689 43,025 44,690 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 824 5,186 - 3,544 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,345 1,106 1,324 972 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,061 23,177 19,711                19,409                

ตน้ทุนทางการเงิน 1,742 1,350 1,741                  1,349                  

รวมค่าใช้จ่าย 70,997                75,508                65,801                69,964                

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4,760)                (2,588)                (3,751)                (1,476)                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (114)                   (11)                     - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (4,874)                (2,599)                (3,751)                (1,476)                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (175) 55 (178)                   54                       

ขาดทุนสําหรับงวด (5,049)                (2,544)                (3,929)                (1,422)                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - 46                       - 46 

รวมรายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 46                       - 46                       

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น (943)                   - (943)                   -

รวมรายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (943)                   - (943)                   -

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (943)                   46                       (943)                   46                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (5,992)                (2,498)                (4,872)                (1,376)                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (5,049)                (2,544)                (3,929)                (1,422)                

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(5,049)                (2,544)                (3,929)                (1,422)                

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (5,992)                (2,498) (4,872)                (1,376)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(5,992)                (2,498) (4,872)                (1,376)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 24 (0.004) (0.002) (0.004) (0.001)

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4



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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

จดัสรรเพื�อ ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน รวม ส่วนของ

ทุนที�ออกและ เป็นสาํรอง ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผา่นกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 1,122,298                208,730                   13,405                     44,310                     (5,310)                                                   1,383,433                - 1,383,433                

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - (11,603)                   - (11,603)                   - (11,603)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,122,298                208,730                   13,405                     32,707                     (5,310)                                                   1,371,830                - 1,371,830                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (5,049)                     - (5,049)                     - (5,049)                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - (943)                                                      (943)                        - (943)                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (5,049)                     (943)                                                      (5,992)                     - (5,992)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563 1,122,298                208,730                   13,405                     27,658                     (6,253)                                                   1,365,838                - 1,365,838                

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (2,544)                     - (2,544)                     - (2,544)                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - 46                                                         46                            - 46                            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (2,544)                     46                                                         (2,498)                     - (2,498)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 1,122,298                208,730                   13,405                     99,074                     (4,521)                                                   1,438,986                - 1,438,986                

งบการเงินรวม

พนับาท

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน

ทุนที�ออกและ จดัสรรเพื�อเป็น ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม รวม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผา่นกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 1,122,298                       208,730                          13,405                            66,464                            (5,311)                                                    1,405,586                       

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - (11,603)                           - (11,603)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,122,298                       208,730                          13,405                            54,861                            (5,311)                                                    1,393,983                       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (3,929)                             - (3,929)                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - (943)                                                       (943)                                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (3,929)                             (943)                                                       (4,872)                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 1,122,298                       208,730                          13,405                            50,932                            (6,254)                                                    1,389,111                       

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (1,422)                             - (1,422)                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - 46                                                           46                                   

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (1,422)                             46                                                           (1,376)                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562 1,122,298                       208,730                          13,405                            123,304                          (4,521)                                                    1,463,216                       

กาํไรสะสม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (4,874)                      (2,599)                      (3,751)                      (1,476)                      

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 9,710                        7,039                        8,156                        5,798                        

กลบัรายการจากการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - (312)                         - (312)                         

หนี�สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (76)                           235                           (76) 235 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 114                           11                             - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (248)                         - (248)                         -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 101                           - 101                           -

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 224                           203                           213 196 

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น - 123                           - 123 

ดอกเบี�ยรับ (151)                         (297)                         (59) (179)

ตน้ทุนทางการเงิน 1,742                        1,350                        1,741                        1,349                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินดาํเนินงาน 6,542                        5,753                        6,077                        5,734                        

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 5,784                        (172)                         6,194 (252)

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 824                           5,270                        - 3,856 

สินคา้คงเหลือ 362                           244                           362 244 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (235)                         (273)                         - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (17)                           67                             (17)                           67                             

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (6,084)                      (1,144)                      (5,697)                      (1,444)                      

เงนิสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 7,176                        9,745                        6,919                        8,205                        

จ่ายดอกเบี�ย (901)                         (1,269)                      (901)                         (1,269)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (1,971)                      (1,879)                      (1,943)                      (1,851)                      

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,304                        6,597                        4,075                        5,085                        

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 165                           71                             59 179 

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัร (5,060)                      - - -

เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (100,000)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 248                           - 248                           -

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (100)                         - (100)                         -

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (146)                         (2,025)                      (146)                         (2,025)                      

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (4,893)                      (1,954)                      61                             (101,846)                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6,149)                      (5,781)                      (6,149)                      (5,781)                      

จ่ายชาํระหนี� สินสัญญาเช่า (2,416)                      (67)                           (2,416)                      (67)                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (8,565)                      (5,848)                      (8,565)                      (5,848)                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (9,154)                      (1,205)                      (4,429)                      (102,609)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 172,221                    291,686                    81,976                      235,095                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 163,067                    290,481                    77,547                      132,486                    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มใิช่เงนิสด

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาก

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 8,618                        - 3,908                        -

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
 

9 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

 ส านกังานใหญ ่ : 447  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
ข)  ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก   

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

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6  ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21150 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบ าบดัและก าจัดกาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินระหว่าง
กาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินน้ีมิไดร้วม
ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สัดส่วนการถือหุ้น 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม

2562 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 
 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน
หรืออสังหาริมทรัพย ์

 530,000 
 

 530,000 
 

 100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน
ก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000 
 

 14,000 
 

 100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการท างบการเงินระหว่างกาลรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั 
 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ 
ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 
 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 

แนวปฏิบติัทางการบัญชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการ
จดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาส้ินสุดในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี คือ  
- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ืองการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการ
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
 

สัญญาเช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี เกิดขึ้ น  (ถ้ามี )               
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญา
เช่าท่ีไดรั้บ (ถา้มี) 
 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด
อายสัุญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 
 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

 

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผล
สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบัติ 
แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,529 (2,529) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 44,469 44,469 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,296 - 2,905 8,201 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 52,494 - (7,234) 45,260 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 256 - 11,820 12,076 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 - 54,391 54,413 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 44,310 - (11,603) 32,707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,529 (2,529) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 44,469 44,469 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,932 - 2,905 7,837 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 36,210 - (7,234) 28,976 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 256 - 11,820 12,076 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 - 54,391 54,413 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 66,464 - (11,603) 54,861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 172,221 - - 172,221 172,221 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 56,512 - - 56,512 56,512 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 303 - - 303 303 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 756 - - 756 756 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,529 - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,939 - - 3,939 3,939 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 236,260 - 2,529 233,731 236,260 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,976 - - 81,976 81,976 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 56,480 - - 56,480 56,480 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 756 - - 756 756 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,529 - 2,529 - 2,529 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,316 - - 3,316 3,316 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 145,057 - 2,529 142,528 145,057 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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5.2 สัญญาเช่า 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  48,677 
บวก สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยซ่ึ์งประกอบดว้ยสัญญาเช่า  31,786 
หกั รายการปรับปรุงตดัเส้นตรงตลอดอาย ุ  (2,104) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (12,148) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

 
66,211 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  278 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  66,489 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน  12,076 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  54,413 
รวม  66,489 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30,448 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,021 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 44,469 
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6. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ ตน้ทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต์         
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 
 

ให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการ       
ของบริษทัดงักล่าว 

คุณอศัวิน วิภูศิริ  -  กรรมการ 
คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ  -  กรรมการ 
คุณพสุ โลหารชุน 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2562) 

คุณบุรินทร์  อมรพิชิต  -  กรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 

 
-  บุคคลในครอบครัว       

เดียวกนักบักรรมการ 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณประกอบ วิวิธจินดา  -  กรรมการ 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ 

 

-  กรรมการ 
(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2562) 
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การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดอ้ื่น  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน  ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า  ราคาตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื่น  ราคาตามสัญญา 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  201  205 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 16,413  17,881  16,413  17,881 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการด าเนินงาน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -  1,311  -  1,311 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม -  869  -  869 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 1,080  714  1,080  714 

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 210  -  210  - 
คุณพสุ โลหารชุน -  210  -  210 
คุณสมยศ  แสงสุวรรณ 120  120  -  - 
คุณประกอบ วิวิธจินดา 150  -  150  - 
คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ -  150  -  150 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 300  -  300  - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 470  444  470  444 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากดั -  -  273  - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,724  2,078  1,724  2,078 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 32  60  32  60 
 1,756  2,138  1,756  2,138 

 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  177  161 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั 2  -  -  - 
 2  -  177  161 

เงินมัดจ าการเช่า/เงินประกัน        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15  15  15  15 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
 2,015  2,015  2,015  2,015 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 141  2,322  141  2,322 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 388  545  388  545 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 7,209  11,611  7,209  11,611 

 7,738  14,478  7,738  14,478 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 20,700  -  20,700  - 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13,502  -  13,502  - 
 34,202  -  34,202  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 35,099  -  35,099  - 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 14,859  -  14,859  - 
 49,958  -  49,958  - 
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บริษทัมีสัญญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าขึ้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

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

ข) สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน (หมายเหตุ 27 (1)) 
ค) สัญญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 27 (2)) 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
เงินสด 179  136  165  129 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 162,888  172,085  77,382  81,847 
รวม 163,067  172,221  77,547  81,976 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย  ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.08 - 0.75 ต่อปี
และ 0.38 - 0.75 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.13 - 0.38 และ 0.38 ต่อปีตามล าดบั) 
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
31 มีนาคม 

2563 
  31 ธนัวาคม 

2562 

 
31 มีนาคม  

2563 
  31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 2  -  177  161 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 34,754  31,542  34,481  31,542 
รายไดค้า้งรับ 6,791  15,757  6,791  15,757 
รวม 41,545  47,299  41,272  47,299 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,983)  (2,059)  (1,983)  (2,059) 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 39,562  45,240  39,289  45,240 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
31 มีนาคม 

2563 
  31 ธนัวาคม 

2562 

 
31 มีนาคม  

2563 
  31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 1,914  2,094  1,828  2,094 
อื่นๆ 3,979  9,722  3,846  9,529 
รวม 5,893  11,816  5,674  11,623 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (530)  (544)  (530)  (544) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5,363  11,272  5,144  11,079 
รวม 44,927  56,512  44,610  56,480 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25,746  20,175  25,473  20,175 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 3 เดือน 7,969  10,195  7,969  10,195 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง  6 เดือน 83  161  83  161 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 9  62  9  62 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 947  949  947  949 
รวม 34,754  31,542  34,481  31,542 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,603  2,462  2,603  2,462 
บวก (หกั) หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (76)  235  (76)  235 
                 การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (14)  -  (14)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2,513  2,697  2,513  2,697 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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9. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
  อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 289,719  298,039  118,619  123,083 
  อาคารชุดเพื่อขาย 79,082  80,760  38,192  38,192 
  รวม 368,801  378,799  156,811  161,275 
  หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสังหาริมทรัพย ์ (12,812)  (13,368)  (6,006)  (6,562) 
  สุทธิ  355,989  365,431  150,805  154,713 
 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 365,431  154,713 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (824)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (8,618)  (3,908) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 355,989  150,805 

 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
และ 2562 ดงัน้ี 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,368  20,291  6,562  11,674 
หกั โอนกลบัเน่ืองจากการขาย -  (312)  -  (312) 
      โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (556)  -  (556)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 12,812  19,979  6,006  11,362 

 

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
การใชส้าธารณูปโภค 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พนับาท 

 ร้อยละการถือหุ้น ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100  100 530,000 530,000 530,000 530,000 - - 530,000 530,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต์   
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 (5,900) (5,900) 8,100 8,100 - - 

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

รวม      758,000 758,000 (85,793) (85,793) 672,207 672,207 - - 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
     

 
  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ช่ือบริษทั 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศ 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั 

 

โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย 
ชุบโลหะ 

 ไทย  60  60  17,608 

 

 17,722 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนการถือหุ้น พนับาท 

   (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั โรงงานบ าบดั 
น ้าเสียชุบโลหะ 

ไทย 60 60 18,000 18,000 - - 

 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,722  17,906  18,000  18,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (114)  (11)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 17,608  17,895  18,000  18,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 152,499  41,257 
รายการโอนเขา้/ (ออก) 8,618  3,908 
ค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด (1,652)  (463) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 159,465  44,702 

 

บริษทัมีรายไดค้่าเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนให้แก่กิจการอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 จ านวน 3.2 ลา้นบาทและ 1.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.8 ลา้นบาทและ 0.1 ลา้นบาทตามล าดบั) 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 272,276  269,445 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด 146  146 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด-มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (100)  (100) 
ค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด (5,987)  (5,622) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 266,335  263,869 

 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
ของสินทรัพยด์งักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 16.8 ลา้นบาท และ 17.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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15. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
44,469 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,517) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 42,952 
 

16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 

  
1,586  2,529 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัรับรู้รายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดดว้ยวิธีมูลค่า
ยติุธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น-หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 

มูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 

 

17. ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 47,234 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 225 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (312) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 47,147 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) 
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ตน้ทุนหลุมฝังกลบของบริษทัประกอบด้วยต้นทุนหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อนัตราย          
ซ่ึงหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อนัตรายไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินงานในระหว่างปี 2562 ทั้งน้ีหลุมฝังกลบดงักล่าว ไดร้วมประมาณ
การหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ซ่ึงจะเกิดขึ้นจริงเม่ือหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็จส้ินซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 53.0 ลา้นบาท  
 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 31 มีนาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)        
เจา้หน้ีการคา้ 7,350  11,883  7,350  11,883 
เจา้หน้ีอ่ืน 388  2,595  388  2,595 
 7,738  14,478  7,738  14,478 

กิจการอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 7,541  8,155  7,541  8,155 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,558  8,169  6,364  7,979 

     เงินประกนัผลงาน 2,353  2,290  1,125  1,127 
     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 14,994  19,402  13,442  17,392 
 31,446  38,016  28,472  34,653 
รวม 39,184  52,494  36,210  49,131 
 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
1  74.0  MLR-0.5  36,102  39,922 
2  60.5  MLR-0.5  25,518  27,847 

รวม      61,620  67,769 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (25,506)  (25,090) 
สุทธิ      36,114  42,679 
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 
และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 8 แปลง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวนเงิน
รวม 131.3 ลา้นบาท รวมทั้งบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการที่ก าหนดไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 
 

ในระหว่างงวด เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,769 
หกั จ่ายช าระคืน (6,149) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 61,620 

 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า                        76,234 290 
หกั ดอกเบ้ียจา่ยรอตดับญัชี    (11,405) (12) 
รวม 64,829 278 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (12,639) (256) 
สุทธิ 52,190 22 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ช าระดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้นต ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  
ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,399  (2,760)  12,639  268  (12)  256 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินห้าปี 40,662  (7,075)  33,587 

 
22  -  22 

ถึงก าหนดช าระเกินกว่าห้าปี 20,173  (1,570)  18,603  -  -  - 
รวม 76,234  (11,405)  64,829  290  (12)  278 
 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

10,009  7,403  9,658  7,208 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนัและดอกเบ้ีย 266  263  253  254 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
 

10,275  7,666  9,911  7,462 
 

22. หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารการเงิน 
ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ลา้นบาท เป็นจ านวนหุ้นประมาณ 112 ลา้นหุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีก าหนดระยะเวลาของการซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 
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23. ภาษีเงินได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  
 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          
   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด   -  -  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

 
    

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว   
 

    
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (175)  55  (178)  54 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทนุ (175)  55  (178)  54 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
31 มีนาคม 

2563  31 ธนัวาคม 
2562  31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 397  412  397  412 
วสัดุคงเหลือ 536  536  536  536 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,201  1,313  1,201  1,313 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,055  2,001  1,982  1,931 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,880  -  2,880  - 
อื่นๆ 955  1,034  662  740 
รวม 8,024  5,296  7,658  4,932 
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24. ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
 

ขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ขาดทนุส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัใหญ ่ (5,049)  (2,544)  (3,929)  (1,422) 
จ านวนหุน้สามญั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 
ขาดทนุต่อหุน้ (บาท) (0.004)  (0.002)  (0.004)  (0.001) 
 

25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกาก
อุตสาหกรรมไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

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

ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 909  1,297  59,193  61,509  60,102  62,806 
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26. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิ จพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน
รวม 11.2 ลา้นบาท และ 12.3 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 60,102 62,806 1,150 7,213 61,252 70,019 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - 

รวมรายได ้ 60,102 62,806 1,150 7,213 61,252 70,019 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (43,025) (44,689) (824) (5,186) (43,849) (49,875) 

ก าไรขั้นตน้ 17,077 18,117 326 2,027 17,403 20,144 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       

รายไดอ่ื้น     4,985 2,901 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,345) (1,106) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (24,061) (23,177) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,742) (1,350) 

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4,760) (2,588) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (114) (11) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้     (4,874) (2,599) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้     (175) 55 

ขาดทุนส าหรับงวด     (5,049) (2,544) 
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 พนับาท 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 44,651 45,290 1,150 7,213 45,801 52,503 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 15,451 17,516 - - 15,451 17,516 

รวมรายได ้ 60,102 62,806 1,150 7,213 61,252 70,019 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 

ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

สินทรัพย์       

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 42,676 53,586 2,251 2,926 44,927 56,512 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - - 355,989 365,431 355,989 365,431 
สินคา้คงเหลือ 1,026 1,388 - - 1,026 1,388 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 756 756 756 756 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 17,608 17,722 - - 17,608 17,722 
ท่ีดินรอการพฒันา 104,804 104,804 330,501 330,501 435,305 435,305 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - - 159,465 152,499 159,465 152,499 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 234,484 239,643 31,850 32,633 266,334 272,276 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 42,952 - - - 42,952 - 
ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 47,147 47,234 - - 47,147 47,234 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน     223,246 217,836 

รวม     1,594,755 1,566,959 
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 พนับาท 

 

ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รวม 

 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

31 มีนาคม
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

หนีสิ้น       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 31,414 45,087 7,770 7,407 39,184 52,494 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 61,620 67,769 - - 61,620 67,769 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 64,829 - - - 64,829 - 
ประมาณการหน้ีสินตน้ทุนหลุมฝังกลบ 53,009 52,976 - - 53,009 52,976 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน     10,275 10,287 

รวม     228,917 183,526 
 

27. สัญญา 
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

1)  สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม  (แสมด า) รวมทั้งศูนยวิ์จยัและ
พฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
10 ปี  ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าว  บริษทัต้องจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-5  เป็นเงินประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อปี ปีท่ี 6-10      
เป็นเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาทต่อปี และค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามอตัราของกากท่ีให้บริการ สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2549 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบัดและก าจัดกาก
อุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้งศูนยวิ์จยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
เวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2569 บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกับ
กรมธนารักษต์ามอตัราท่ีกรมธนารักษก์ าหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหว่างการท าสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัรา
ของกากท่ีให้บริการ โดยมีการก าหนดอตัราค่าสิทธิขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 0.2 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่น้อยกว่า 77 ลา้นบาท เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง
โอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งท าการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพท่ี
ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
 

2) สัญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทั) 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 
30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา   
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ค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 31 ธนัวาคม 2562 
ไม่เกินหน่ึงปี 5.7 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 23.3 
เกินห้าปี 16.9 
รวม 45.9 

 

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 สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2555 จนถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2571 โดยบริษทัต้องจ่ายค่า
เช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา   
 

ค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 31 ธนัวาคม 2562 
ไม่เกินหน่ึงปี 0.3 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1.3 
เกินห้าปี 1.3 
รวม 2.9 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 
 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ
ให้บริการบ าบดักากเป็นจ านวน 36.8 ลา้นบาท 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภค 
โดยมีเงินฝากประจ าของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาท 
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3) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนรวมทั้งสัญญาการจดัซ้ือวสัดุและสัญญาจา้งผูรั้บเหมา เป็นจ านวน 13.3 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้น
บาทตามล าดบั 
4) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังานและอื่นๆ ซ่ึงตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ไม่เกินหน่ึงปี 3.4  0.2 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 0.1  - 
เกินห้าปี -  - 
รวม 3.5  0.2 

 

29. คดีความ 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัย่อย 2 แห่งไดด้ าเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งไม่ไดรั้บการคดัเลือกตามการ
ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย้ื่นหนังสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ
บริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงส านักงานผูต้รวจการแผ่นดินไดรั้บค าร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริง จนกระทั่งมี        
ค  าวินิจฉัยลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ด าเนินการทบทวนการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสียหายให้แก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง  
 
 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ผูต้รวจการแผ่นดินไดมี้ค าวินิจฉัยให้ กกพ.น าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อยจ านวน 1 แห่ง เขา้สู่
การพิจารณาร่วมโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมอีกคร้ัง เน่ืองจากการท่ีบริษทัไม่ไดรั้บการคดัเลือกเกิดจากความ
แตกต่างในการแปลข้อความตามเอกสารระหว่างบริษทัและกกพ.เท่านั้น ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง 
ผูต้รวจการแผ่นดินไดมี้ค าวินิจฉัยให้ยุติเร่ืองร้องเรียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ผูต้รวจการแผ่นดินแจง้ผลว่า กกพ. ไม่
สามารถน าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อย 1 แห่ง ดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาร่วมโครงการได ้ดงันั้น ผูต้รวจการแผ่นดินจึงได้
ท าหนงัสือร้องเรียนส่งให้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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