
   
 

 

บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันา

เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 เร่ือง “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

(ปรับปรุง 2562) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 

(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2563 



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 148,049               172,221               73,185                  81,976                 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  6, 8 46,533                  56,512                 42,858                  56,480                 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 342,148               365,431               143,231               154,713               

สินคา้คงเหลือ 14,119                  1,388                   4,014                    1,388                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 759                       303                      - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 551,608               595,855               263,288               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 17,568                  17,722                 18,000                  18,000                 

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

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 169,171               152,499               51,779                  41,257                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 270,653               272,276               258,959               269,445 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 41,434                  - 41,434                  -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,412                    4,551                   4,412                    4,551 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 7,307                    5,296                   6,916                    4,932 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 16 2,559                    - 2,559                    -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 17 46,829                  47,234                 46,829                  47,234 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 32,398                  25,623                 29,592                  22,955 

อื�นๆ 6 6,739                    7,313                   6,116                    6,690 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,035,131            971,104               1,339,844            1,290,841            

รวมสินทรัพย์ 1,586,739            1,566,959            1,603,132            1,585,398            

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2563

งบการเงินรวม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 2



บริษทั บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 18 52,317 52,494 44,065                  49,131                 

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา - รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 19 272 - 272 -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 26,136 25,090 26,136                  25,090                 

หนี� สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 13,021                  256                      13,021                  256                      

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 91,746                  77,840                 83,494                  74,477                 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 29,177 42,679 29,177 42,679 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 49,619 22 49,619 22 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 10,538 10,009 10,161                  9,658                   

ประมาณการหนี� สินการปิดหลุมฝังกลบ 53,043 52,976 53,043 52,976 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 142,377               105,686               142,000               105,335               

รวมหนี�สิน 234,123               183,526               225,494               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               

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

 -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,463                  44,310                 38,486                  66,464                 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,280)                  (5,310)                  (5,281)                  (5,311)                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,352,616            1,383,433            1,377,638            1,405,586            

ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,352,616            1,383,433            1,377,638            1,405,586            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,586,739            1,566,959            1,603,132            1,585,398            

งบการเงินรวม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ - ธุรกิจให้บริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 46,608 64,266 46,608 64,266 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5,290 6,320 - 6,320 

รายไดจ้ากการให้บริการโครงการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 19 7,150 - 7,150 -

รายไดอื้�น 4,492 3,226 1,613 828 

รวมรายได้ 63,540                73,812 55,371                71,414 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจให้บริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 40,152 45,725 40,152 45,725 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,419 4,941 - 4,941 

ตน้ทุนการจากการให้บริการโครงการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 19 6,383 - 6,383 -

ค่าใชจ้่ายในการขาย 3,609 1,172 1,288 1,150 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 22,868 27,666 17,707 22,670 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,546 1,321 1,544 1,318 

รวมค่าใช้จ่าย 76,977                80,825                67,074                75,804                

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ (13,437)               (7,013)                 (11,703)               (4,390)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (40) (83) - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (13,477) (7,096) (11,703) (4,390)

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 24 (718) 381 (743) 378 

ขาดทุนสําหรับงวด (14,195)               (6,715)                 (12,446)               (4,012)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - (33)                      - (33)                      

รวมรายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (33)                      - (33)                      

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น 973                     - 973                     -

รวมรายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 973                     - 973                     -

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 973                     (33)                      973                     (33)                      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (13,222)               (6,748)                 (11,473)               (4,045)                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (14,195)               (6,715)                 (12,446)               (4,012)                 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(14,195)               (6,715)                 (12,446)               (4,012)                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (13,222)               (6,748) (11,473)               (4,045)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(13,222)               (6,748) (11,473)               (4,045)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 25 (0.013) (0.006) (0.011) (0.004)

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4



บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 26 106,710 127,072 106,710 127,072 

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 6,440 13,533 - 11,123                 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโครงการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 19 7,150 - 7,150                   -

รายไดอ้ื�น 9,477 6,127 3,561 1,707 

รวมรายได้ 129,777               146,732 117,421               139,902 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและกาํจดักากอุตสาหกรรม 83,177 90,415 83,177 90,415 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3,243                   10,127                 - 8,485 

ตน้ทุนการจากการใหบ้ริการโครงการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 19 6,383                   - 6,383 -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,954                   2,278                   2,612 2,122 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,929                 50,842                 37,418                 42,079                 

ตน้ทุนทางการเงิน 3,288                   2,671                   3,285                   2,667                   

รวมค่าใช้จ่าย 147,974               156,333               132,875               145,768               

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ (18,197)               (9,601)                 (15,454)               (5,866)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (154)                    (94)                      - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (18,351)               (9,695) (15,454) (5,866)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 (893) 436 (921)                    432                      

ขาดทุนสําหรับงวด (19,244)               (9,259)                 (16,375)               (5,434)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - 13                        - 13                        

รวมรายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 13                        - 13                        

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 30                        - 30                        -

รวมรายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 30                        - 30                        -

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 30                        13                        30                        13                        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (19,214)               (9,246)                 (16,345)               (5,421)                 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ (19,244)               (9,259)                 (16,375)               (5,434)                 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(19,244)               (9,259)                 (16,375)               (5,434)                 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ (19,214)               (9,246)                 (16,345)               (5,421)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(19,214)               (9,246) (16,345)               (5,421)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 25 (0.017) (0.008) (0.015) (0.005)

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5



บริษัท บริหารและพัฒนาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

จดัสรรเพื�อ ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน รวม ส่วนของ

ทุนที�ออกและ เป็นสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่น ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี รวม

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) กาํไร (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 - - - (19,244)            - (19,244) - (19,244)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - 30                                                        30 - 30 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (19,244)            30                                                        (19,214)                 - (19,214)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 1,122,298 208,730 13,405 13,463 (5,280) 1,352,616 - 1,352,616 

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (9,259)              - (9,259) - (9,259)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น - - - - 13                                                        13 - 13                         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (9,259)              13                                                        (9,246)                   - (9,246)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 1,122,298 208,730 13,405 69,914 (4,554) 1,409,793 - 1,409,793 

งบการเงินรวม

พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6



บริษัท บริหารและพฒันาเพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน

ทุนที�ออกและ จดัสรรเพื�อเป็น ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น รวม

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (16,375)                         - (16,375)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - 30 30 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (16,375) 30 (16,345)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 1,122,298 208,730 13,405 38,486 (5,281) 1,377,638 

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุนสาํหรับงวด - - - (5,434) - (5,434)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - 13 13 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (5,434) 13 (5,421)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2562 1,122,298 208,730 13,405 96,847 (4,554) 1,436,726 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7



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

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (18,351)                    (9,695)                      (15,454)                    (5,866)                      

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 19,802                      14,600                      16,358                      12,095                      

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 388                           1,019                        388                           1,019                        

กลบัรายการจากการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - (663)                         - (663)                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 154                           94                             - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (248)                         - (248)                         -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 1,059                        - 1,059                        -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 202                           - 202                           -

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 445                           1,980                        423                           1,962                        

รายไดเ้งินปันผล - (54)                           - (54)                           

ดอกเบี�ยรับ (313)                         (386)                         (122)                         (287)                         

ตน้ทุนทางการเงิน 3,288                        2,671                        3,285                        2,667                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินดาํเนินงาน 6,426                        9,566                        5,891                        10,873                      

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 4,697                        (6,005)                      8,329                        (5,840)                      

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3,233                        10,456                      (10)                           9,148                        

สินคา้คงเหลือ (12,730)                    211                           (2,626)                      211                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (455)                         36                             - 88                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 101                           (127)                         101                           (215)                         

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 7,347                        (8,465)                      2,456                        (7,973)                      

เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน 8,619                        5,672                        14,141                      6,292                        

จ่ายดอกเบี�ย (1,644)                      (2,481)                      (1,644)                      (2,481)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (2,878)                      (22,152)                    (2,790)                      (21,958)                    

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,097                        (18,961)                    9,707                        (18,147)                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 251                           401                           122                           287                           

รับเงินปันผล - 54                             - 54                             

เงินสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (100,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 248                           - 248 -

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (100)                         - (100)                         -

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,883)                    (6,095)                      (983)                         (6,090)                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (10,484)                    (5,640)                      (713)                         (105,749)                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (12,456)                    (11,619)                    (12,456)                    (11,619)                    

จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (5,329)                      (134)                         (5,329)                      (134)                         

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

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (17,785)                    (34,198)                    (17,785)                    (34,198)                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (24,172)                    (58,799)                    (8,791)                      (158,094)                  

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 148,049                    232,887                    73,185                      77,001                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มใิช่เงนิสด 

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 20,049 9,081                        11,492                      5,293                        

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 9



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

8 สิงหาคม 2540 และบริษทัมีท่ีทาํการดงัต่อไปน้ี 
 

 สาํนกังานใหญ่ : 447  ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120   

ประเทศไทย 

  ศูนยบ์ริการบาํบดัและกาํจดักาก   

 อุตสาหกรรมแสมดาํ 

: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย 

 ศูนยบ์ริการบาํบดัและกาํจดักาก 

 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6  ตาํบลห้วยโป่ง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

21150 ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินกิจการในประเทศไทยโดยดาํเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณ

การและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินระหว่าง

กาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินน้ีมิไดร้วม

ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน

ควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563   และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุม 

หรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สัดส่วนการถือหุ้น 

    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนชาํระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จาํกดั 

 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน

หรืออสังหาริมทรัพย ์

 530,000  530,000 

 

 100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        

เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน

กาํจดัของเสียจาก

อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทนและ

การผลิตและจาํหน่าย

อุปกรณ์ทางการแพทย ์

 14,000 

 

 14,000 

 

 100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมแลว้ 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้

การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบับ 

ไดแ้ก่  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ

สัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 

เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี

แสดงเปรียบเทียบ 
 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลด

ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง

บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 

แนวปฏิบติัทางการบัญชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการ

จดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาส้ินสุดในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี คือ  

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ืองการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยไม่

จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ

สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนั

ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการ

อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
 

4.2 สัญญาเช่า 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ประกอบด้วยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี เกิดขึ้ น  (ถ้ามี )               

จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญา

เช่าท่ีไดรั้บ (ถา้มี) 
 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด

อายสัุญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ

ประเมินสัญญาเช่าใหม่ 
 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา่ 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
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4.3 รายได้จากการก่อสร้าง 
 

รายไดต้ามสัญญา รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัสามารถประมาณผลงานตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ โดยคาํนวณจาก

ความสาํเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วนัท่ีรายงาน  ขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญาคาํนวณจากอตัราส่วนของตน้ทุนงาน

ตามสัญญาท่ีทาํเสร็จแต่ละสัญญาจนถึงวนัท่ีรายงานเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนงานตามสัญญาทั้งส้ิน ในกรณีท่ีมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการจะสูงกว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการขาดทุน

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยต์ามสัญญาหมายถึงสิทธิท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการซ่ึงกลุ่มบริษทัได้

โอนให้กบัลูกคา้แลว้ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นและกาํไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) ท่ีสูงกว่าจาํนวนเงินงวดท่ีเรียก

เก็บ โดยแสดงไวเ้ป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 
 

หน้ีสินตามสัญญาหมายถึงภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัในการโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน 

(หรือจาํนวนเงินท่ีมีสิทธิเรียกเก็บ) จากลูกคา้แลว้ โดยจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการ

ไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

ประกอบดว้ยรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ซ่ึงเกิดจากจาํนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บท่ีมากกว่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นและกาํไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ย

รายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) และเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้างซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ทั้งน้ี เงินรับล่วงหนา้จะทยอยนาํไปสุทธิจาํนวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งชาํระตามจาํนวนเงินงวดในสัญญาท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 

5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผล

สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบัติ 

แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,529 (2,529) - - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 2,529 - 2,529 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 44,469 44,469 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,296 - 2,905 8,201 

หนีสิ้นหมุนเวียน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 52,494 - (7,234) 45,260 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 256 - 11,820 12,076 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 - 54,391 54,413 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 44,310 - (11,603) 32,707 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน – หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,529 (2,529) - - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 2,529 - 2,529 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 44,469 44,469 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,932 - 2,905 7,837 

หนีสิ้นหมุนเวียน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 36,210 - (7,234) 28,976 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 256 - 11,820 12,076 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 - 54,391 54,413 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 66,464 - (11,603) 54,861 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตาม

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 172,221 - - 172,221 172,221 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 56,512 - - 56,512 56,512 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 303 - - 303 303 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 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

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,976 - - 81,976 81,976 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 56,480 - - 56,480 56,480 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 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 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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5.2 สัญญาเช่า 
 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าท่ี

เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  48,677 

บวก สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการดาํเนินงานศูนยซ่ึ์งประกอบดว้ยสัญญาเช่า  31,786 

หกั รายการปรับปรุงตดัเส้นตรงตลอดอาย ุ  (2,104) 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (12,148) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 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 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 30,448 

อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,021 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 44,469 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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6. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ ตน้ทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        

เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั  

ประกอบกิจการโรงงานกาํจดัของเสียจาก

อุตสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั 

 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
และการผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั  

  

ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment 

นํ้าเสียชุบโลหะ 

 บริษทัร่วม 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 

 

ให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการ 

ของบริษทัดงักล่าว 

บริษทั ไอพลสั พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

ซ้ือและขายท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น

บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบักรรมการ 

คุณอศัวิน วิภูศิริ  -  กรรมการ 

คุณกอบชยั สงัสิทธิสวสัด์ิ  -  กรรมการ 

คุณพสุ โลหารชุน 

 

-  กรรมการ 

(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

คุณบุรินทร์  อมรพิชิต  -  กรรมการ 

คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 

 

-  บุคคลในครอบครัว       

เดียวกนักบักรรมการ 

คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 

คุณประกอบ วิวิธจินดา  -  กรรมการ 

คุณทองชยั ชวลิตพิเชฐ 

 

-  กรรมการ 

(เป็นกรรมการบริษทัจนถึง

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดอ่ื้น  ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดาํเนินงาน  ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่า  ราคาตามสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน  ราคาตามสัญญา 

ซ้ือยานพาหนะ  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ต้นทุนบริการ        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 13,041  17,107  29,454  34,988 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดําเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -  905  -  1,810 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม -  660  -  1,529 

ค่าเช่า        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 1,424  1,428  2,504  2,466 

บริษทั ไอ พลสั พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 162  -  162  - 

ค่าท่ีปรึกษา        

   คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 210  -  420  - 

คุณพสุ โลหารชุน -  210  -  420 

คุณสมยศ  แสงสุวรรณ 120  120  240  240 

คุณประกอบ วิวิธจินดา 150  -  300  - 

คุณทองชยั ชวลิตพิเชษ -  150  -  300 

คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 300  200  600  200 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 457  433  927  877 

ซ้ือยานพาหนะ        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั -  -  -  3,397 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

รายได้อ่ืน        

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั 143  166  344  371 

ต้นทุนบริการ        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 13,041  17,107  29,454  34,988 

ค่าเช่าและค่าสิทธิการดําเนินงาน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -  905  -  1,810 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม -  660  -  1,529 

ค่าเช่า        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 1,424  1,428  2,504  2,466 

ค่าท่ีปรึกษา        

   คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 210  -  420  - 

คุณพสุ โลหารชุน -  210  -  420 

คุณประกอบ วิวิธจินดา 150  -  300  - 

คุณทองชยั ชวลิตพิเชษ -  150  -  300 

คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 300  200  600  200 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 457  433  927  877 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั 558  -  831  - 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ซ้ือยานพาหนะ        

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั -  -  -  3,397 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,147  1,831  3,871  3,909 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 31  60  63  120 

 2,178  1,891  3,934  4,029 
 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีอ่ื้น        

  บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั -  -  39  - 

  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั -  -  125  161 

  บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั -  -  1  - 

  บริษทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั 418  -  418  - 

 418  -  583  161 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เงินมัดจําการเช่า/เงินประกัน        

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15  15  15  15 

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

 2,015  2,015  2,015  2,015 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        

  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั -  -  438  - 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 44  2,322  44  2,322 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 443  545  443  545 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั 5,192  11,611  5,192  11,611 

 5,679  14,478  6,117  14,478 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 20,024  -  20,024  - 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 12,982  -  12,982  - 

 33,006  -  33,006  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 33,400  -  33,400  - 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 14,379  -  14,379  - 

 47,779  -  47,779  - 
 

บริษทัมีสัญญาท่ีมีสาระสาํคญัท่ีทาํขึ้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ก) บริษทัตกลงทาํสัญญาจา้งขนยา้ยกากของเสียกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จาํกดั (“ผูรั้บจา้ง”) โดยผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง

ขนส่งกากของเสียเพ่ือนาํไปทาํการบาํบดั ณ สถานท่ีทาํการของบริษทั ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งจดัหารถท่ีใชง้านพร้อมพนกังานขบัรถตามท่ี

บริษทักาํหนด ทั้งน้ีบริษทัจ่ายค่าจา้งตามปริมาณกากของเสียท่ีจดัเก็บไดจ้ริงตามหลกัฐานใบกาํกบัการขนส่ง สัญญาดังกล่าวมี

กาํหนดเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ข) สัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการดาํเนินงาน (หมายเหตุ 28 (1)) 

 ค) สัญญาเช่าท่ีดิน (หมายเหตุ 28 (2)) 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 169  136  139  129 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 147,880  172,085  73,046  81,847 

รวม 148,049  172,221  73,185  81,976 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 0.45 ต่อปี

และ 0.38 - 0.75 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.10 - 0.13 และ 0.38 ต่อปีตามลาํดบั)   
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 418  -  583  161 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน        

ลูกหน้ีการคา้ 28,822  31,542  25,572  31,542 

ลูกหน้ีการคา้จากโครงการระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคา 7,941  -  7,941  - 

รวม 36,763  31,542  33,513  31,542 

รายไดค้า้งรับ 5,774  15,757  5,774  15,757 

รวม 42,537  47,299  39,287  47,299 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,447)  (2,059)  (2,447)  (2,059) 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 40,090  45,240  36,840  45,240 

ลูกหน้ีอ่ืน        

เงินทดรองจ่าย 1,456  2,094  1,280  2,094 

อ่ืนๆ 5,098  9,722  4,685  9,529 

รวม 6,554  11,816  5,965  11,623 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (530)  (544)  (530)  (544) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6,025  11,272  5,435  11,079 

รวม 46,533  56,512  42,858  56,480 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,052  20,175  25,802  20,175 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 6,061  10,195  6,061  10,195 

   มากกว่า 3 เดือน ถึง  6 เดือน 728  161  728  161 

   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  62  -  62 

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 922  949  922  949 

รวม    36,763  31,542  33,513  31,542 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 หน้ีสงสัยจะสูญ 388  1,019  388  1,019 

หกั การตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ (ไม่มีผลต่อกาํไรหรือ 

ขาดทนุสาํหรับงวด) 

 

(14) 

  

- 
 

(14) 

 

- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2,977  3,481  2,977  3,481 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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9. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

  อาคารพาณิชยเ์พ่ือขาย 277,070  298,039  109,818  123,083 

  อาคารชุดเพ่ือขาย 76,673  80,760  38,202  38,192 

  รวม 353,743  378,799  148,020  161,275 

  หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสังหาริมทรัพย ์ (11,595)  (13,368)  (4,789)  (6,562) 

  สุทธิ 342,148  365,431  143,231  154,713 
 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 365,431  154,713 

ซ้ือ 9  9 

จาํหน่าย (3,243)  - 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (20,049)  (11,491) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 342,148  143,231 
 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 -  (663)  -  (663) 

      โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,773)  (217)  (1,773)  (217) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 11,595  19,411  4,789  10,794 
 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดน้าํเงินฝากประจาํ จาํนวน 0.8 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรัพย ์  

คํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พนับาท 

 ร้อยละการถือหุ้น ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จาํกดั 100 100 530,000 530,000 530,000 530,000 - - 530,000 530,000 - - 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์  

เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จาํกดั 100 100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,893) (79,893) 

 

120,107 

 

120,107 

 

- 

 

- 

บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จาํกดั 100 100 14,000 14,000 14,000 14,000 (5,900) (5,900) 8,100 8,100 - - 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั 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 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

  งบการเงินรวม  

        พนับาท 

     

 

  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ช่ือบริษทั 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศ 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั  โรงงานบาํบดันํ้ าเสีย  ไทย  60  60  17,568  17,722 

  ชุบโลหะ           

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนการถือหุ้น พนับาท 

  
 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้น

ในประเทศ 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 มิถุนายน

2563 

30 มิถุนายน

2562 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั โรงงานบาํบดั ไทย 60 60 18,000 18,000 - - 

 นํ้าเสียชุบโลหะ        
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 (154)  (94)  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 17,568  17,812  18,000  18,000 
 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 152,499  41,257 

รายการโอนเขา้/ (ออก) 20,049  11,491 

ค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด (3,377)  (969) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 169,171  51,779 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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 บริษทัมีรายไดค้่าเช่าสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุให้แก่กิจการอ่ืนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 2562 จาํนวน 6.4 ลา้นบาทและ 3.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.5 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาทตามลาํดบั) 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 272,276  269,445 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด 10,883  983 

รายการโอนเขา้ (ออก) (30)  (30) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด – มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (202)  (202) 

ค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด (12,274)  (11,237) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 270,653  258,959 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์าํจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ

บริษทัไดจ้ดทะเบียนจาํนองเพ่ือเป็นประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

ของสินทรัพยด์งักล่าว มีจาํนวนเงินประมาณ 16.1 ลา้นบาท และ 17.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

15. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

44,469 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,035) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 41,434 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

   พนับาท 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

  

2,559  2,529 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัรับรู้รายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดดว้ยวิธีมูลค่า

ยติุธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 

มูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจดัลาํดบัชั้น การวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายติุธรรม 

 

17. ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 47,234 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 225 

ค่าตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (630) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 46,829 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบของบริษทัประกอบดว้ยต้นทุนหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อนัตราย          

ซ่ึงหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อนัตรายไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินงานในระหว่างปี 2562 ทั้งน้ีหลุมฝังกลบดงักล่าว ไดร้วมประมาณ

การหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ซ่ึงจะเกิดขึ้นจริงเม่ือหลุมฝังกลบได้ใช้งานเสร็จส้ินซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 53.0 ลา้นบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)        

เจา้หน้ีการคา้ 5,236  11,883  5,674  11,883 

เจา้หน้ีอ่ืน 443  2,595  443  2,595 

 5,679  14,478  6,117  14,478 

กิจการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 18,816  8,155  16,947  8,155 

เจา้หน้ีอ่ืน 9,574  8,169  5,542  7,979 

     เงินประกนัผลงาน 2,437  2,290  1,120  1,127 

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,811  19,402  14,339  17,392 

 46,638  38,016  37,948  34,653 

รวม 52,317  52,494  44,065  49,131 
 

19. หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา – รายได้รับล่วงหน้าจากลกูค้า 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

มูลค่างานตามสัญญา 12,370  - 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 7,150  - 

หกั มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บในระหว่างงวด (7,422)  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (272)  - 

ตน้ทุนโครงการสะสมตน้ปี -  - 

ตน้ทุนโครงการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด 6,383  - 

ตน้ทุนโครงการจนถึงปัจจุบนั 6,383  - 

กาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั 767  - 

ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจบุนั 7,150  - 

หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว่้าจา้งจนถึงปัจจบุนั (7,422)  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (272)  - 
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เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั (“ผูรั้บจา้ง”) ตกลงทาํสัญญาบริการจดัซ้ือและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์น

หลงัคากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (“ผูว่้าจา้ง”) โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจาํนวนเงิน 12.4 ลา้นบาท ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงานประมาณ 4 เดือน นอกจากน้ีบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและสัญญา

จา้งติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าดงักล่าวกบัผูรั้บเหมาช่วงรายหน่ึง 
 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

    อตัรา  พนับาท 

  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

1  74.0  MLR-0.5  32,186  39,922 

2  60.5  MLR-0.5  23,127  27,847 

รวม      55,313  67,769 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (26,136)  (25,090) 

สุทธิ      29,177  42,679 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูยื้มกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท

เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 

และ 96 งวด และคํ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาจาํนวน 8 แปลง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน

เงินรวม 131.3 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา เช่น การดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 
 

ในระหว่างงวด เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,769 

หกั จ่ายชาํระคืน (12,456) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 55,313 
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 73,320  290 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (10,680)  (12) 

รวม 62,640  278 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,021)  (256) 

สุทธิ 49,619  22 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

ชาํระดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 ผลรวมของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15,686  (2,665)  13,021  268  (12)  256 

ถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี 40,670  (6,658)  34,012 

 

22  -  22 

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าห้าปี 16,964  (1,357)  15,607  -  -  - 

รวม 73,320  (10,680)  62,640  290  (12)  278 

 

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

      

10,009  7,403  9,658  7,208 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนัและดอกเบ้ีย 529  525  503  507 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,574  -  1,571 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

10,538  9,502  10,161  9,286 
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23. หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 ไดมี้มติอนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารการเงิน 

ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท เป็นจาํนวนหุ้นประมาณ 112 ลา้นหุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแล้วทั้งหมด        

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาของการซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี       

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไม่มีรายการหุ้นทุนซ้ือคืน 
  

24. ภาษีเงินได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้

ดงัน้ี  
 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม 

      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด   -  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (718)  381  (893)  436 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทนุ (718)  381  (893)  436 
 

      พนับาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด   -  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (743)  378  (921)  432 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทนุ (743)  378  (921)  432 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

รายการดงัต่อไปน้ี 

 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      

30 มิถุนายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 

2562 
 

30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 489  412  489  412 

วสัดุคงเหลือ -  536  -  536 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 958  1,313  958  1,313 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,130  2,001  2,032  1,931 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,851  -  2,851  - 

อ่ืนๆ 879  1,034  586  740 

รวม 7,307  5,296  6,916  4,932 
 

25. ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นคาํนวณโดยการหารขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
 

ขาดทุนต่อหุ้นสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดการคาํนวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ขาดทนุสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (14,195)  (6,715)  (12,446)  (4,012) 

จาํนวนหุน้สามญั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 

ขาดทนุต่อหุน้ (บาท) (0.013)  (0.006)  (0.011)  (0.004) 
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 พนับาท/พนัหุน้ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ขาดทนุสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (19,244)  (9,259)  (16,375)  (5,434) 

จาํนวนหุน้สามญั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 

ขาดทนุต่อหุน้ (บาท) (0.017)  (0.008)  (0.015)  (0.005) 
 

26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกาก

อุตสาหกรรมไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ข. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

ค. ได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทุนประจาํปีในช่วงไดรั้บการส่งเสริมไปหักออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัไดรั้บการ

ส่งเสริม มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
  

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน 
 

ยอดรายไดข้องบริษทัจาํแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,263  2,581  104,447  124,491  106,710  127,072 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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27. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การให้บริการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย ์    

โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน

เงินรวม 8.9 ลา้นบาท และ 10.9 ลา้นบาทตามลาํดบั สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 จาํนวน 1 ราย 

เป็นจํานวนเงินรวม   20.1 ล้านบาท  และ 24.6  ล้านบาทตามลาํดับ ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก

อุตสาหกรรม 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ

บาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรม 

 

ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจอ่ืน 

 

 

รวม 
 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 46,608 64,266 5,290 6,320 7,150 - 59,048 70,586 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - 

รวมรายได ้ 46,608 64,266 5,290 6,320 7,150 - 59,048 70,586 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (40,152) (45,725) (2,419) (4,941) (6,383) - (48,954) (50,666) 

กาํไรขั้นตน้ 6,456 18,541 2,871 1,379 767 - 10,094 19,920 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         

รายไดอ่ื้น  
 

 
 

  4,492 3,226 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  
 

    (3,609) (1,172) 

         

         

         

         

         

         



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ

บาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรม 

 

ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจอ่ืน 

 

 

รวม 
 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 

    (22,868) (27,666) 

ตน้ทุนทางการเงิน 
    

  (1,546) (1,321) 

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก              

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได ้

      

(13,437) (7,013) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (40) (83) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (13,477) (7,096) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้
    

  (718) 381 

ขาดทุนสาํหรับงวด 
    

  (14,195) (6,715) 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 34,603 48,055 5,290 6,320 - - 39,893 54,375 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 12,005 16,211 - - 7,150 - 19,155 16,211 

รวมรายได ้ 46,608 64,266 5,290 6,320 7,150 - 59,048 70,586 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ

บาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรม 

 

ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจอ่ืน 

 

 

รวม 
 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 106,710 127,072 6,440 13,533 7,150 - 120,300 140,605 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - 

รวมรายได ้ 106,710 127,072 6,440 13,533 7,150 - 120,300 140,605 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (83,177) (90,415) (3,243) (10,127) (6,383) - (92,803) (100,542) 

กาํไรขั้นตน้ 23,533 36,657 3,197 3,406 767 - 27,497 40,063 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         

รายไดอ่ื้น  
 

    9,477 6,127 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  
 

    (4,954) (2,278) 

         

         

         



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ

บาํบดัและกาํจดักาก

อุตสาหกรรม 

 

ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

ธุรกิจอ่ืน 

 

 

รวม 
 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
  

    (46,929) (50,842) 

ตน้ทุนทางการเงิน 
   

   (3,288) (2,671) 

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก              

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและภาษีเงินได ้

      

(18,197) (9,601) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (154) (94) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (18,351) (9,695) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้
    

  (893) 436 

ขาดทุนสาํหรับงวด 
    

  (19,244) (9,259) 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 79,254 93,346 6,440 13,533 - - 85,694 106,879 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 27,456 33,726 - - 7,150 - 34,606 33,726 

รวมรายได ้ 106,710 127,072 6,440 13,533 7,150 - 120,300 140,605 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 
พนับาท 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบาํบดั

และกาํจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

ธุรกิจอ่ืน รวม 

 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

สินทรัพย์         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 33,076 53,586 5,515 2,926 7,942 - 46,533 56,512 

ตน้ทุนการพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ - - 342,148 365,431 - - 342,148 365,431 

สินคา้คงเหลือ 1,122 1,388 - - 12,997 - 14,119 1,388 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี

ภาระคํ้าประกนั - - 756 756 - - 756 756 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,568 17,722 - - - - 17,568 17,722 

ท่ีดินรอการพฒันา 104,804 104,804 330,501 330,501 - - 435,305 435,305 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน - - 169,171 152,499 - - 169,171 152,499 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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พนับาท 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบาํบดั

และกาํจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

ธุรกิจอ่ืน รวม 

 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

30 มิถุนายน

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 231,200 239,643 29,911 32,633 9,542 - 270,653 272,276 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 41,434 - - - - - 41,434 - 

ตน้ทุนในการเตรียม       

หลุมฝังกลบ 46,829 47,234 - - - - 46,829 47,234 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน       202,223 217,836 

รวม       1,586,739 1,566,959 

หนี้สิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,622 45,087 11,490 7,407 11,205 - 52,317 52,494 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา – 

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 272 - 272 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 55,313 67,769 - - - - 55,313 67,769 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 62,640 - - - - - 62,640 - 

ประมาณการหน้ีสินตน้ทุน

หลุมฝังกลบ 53,043 52,976 - - - - 53,043 52,976 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน       10,538 10,287 

รวม       234,123 183,526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สอบทานแล้ว) 
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28. สัญญา 
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาดงัต่อไปน้ี 
 

1) สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการดาํเนินงานศูนยบ์ริการบาํบัดและกาํจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดาํ) รวมทั้งศูนยวิ์จยัและ

พฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการดาํเนินงาน 

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 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการการดําเนินงานศูนยบ์ริการบาํบัดและกาํจัดกาก

อุตสาหกรรม (แสมดาํ) รวมทั้งศูนยวิ์จยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จงัหวดัราชบุรีกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

เวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2569 บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกับ

กรมธนารักษต์ามอตัราท่ีกรมธนารักษก์าํหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหว่างการทาํสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัรา

ของกากท่ีให้บริการ โดยมีการกาํหนดอตัราค่าสิทธิขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่า 0.2 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่น้อยกว่า 77 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง

และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่ากาํหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง

โอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งทาํการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพท่ี

ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการดาํเนินงาน 
 

2) สัญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทั) 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 

30 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัต้องจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญา   
 

ค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกินหน่ึงปี 5.7 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 23.3 

เกินห้าปี 16.9 

รวม 45.9 
 

3) สัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 16 ปี บริษทัต้องจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-4  เป็นเงินประมาณ 0.2 

ล้านบาทต่อปี ปีท่ี 5-8 เป็นเงินประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี ปีท่ี 9-12 เป็นเงินประมาณ 0.3 ล้านบาทต่อปี ปีท่ี 13-16 เป็นเงิน

ประมาณ 0.3 ลา้นบาทต่อปี สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2555 จนถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2571 โดยบริษทัต้องจ่ายค่า

เช่าในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา   



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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ค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกินหน่ึงปี 0.3 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1.3 

เกินห้าปี 1.3 

รวม 2.9 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       

ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 

 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัเพ่ือคํ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการ

ให้บริการบาํบดักากเป็นจาํนวน 36.8 ลา้นบาท 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัเพ่ือคํ้าประกนัการจดัทาํสาธารณูปโภค 

โดยมีเงินฝากประจาํของบริษทัเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาท 
 

3) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนรวมทั้งสัญญาการจดัซ้ือวสัดุและสัญญาจา้งผูรั้บเหมา เป็นจาํนวน 5.3 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้น

บาทตามลาํดบั 
 

4) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานและอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกินหน่ึงปี 2.8  0.2 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 0.1  - 

เกินห้าปี -  - 

รวม 2.9  0.2 
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30. คดีความ 
 

สืบเน่ืองจากบริษทัย่อย 2 แห่งไดด้าํเนินการเขา้ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อสํานักงาน

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

ประกาศผลของกกพ. บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดย่ื้นหนังสือขออุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 กกพ.มีมติยกอุทธรณ์ของ

บริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 

เร่ืองขอความเป็นธรรม ซ่ึงสํานักงานผูต้รวจการแผ่นดินไดรั้บคาํร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริง จนกระทั่งมี        

คาํวินิจฉัยลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ.ดาํเนินการทบทวนการพิจารณาคาํร้องและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ

เสียหายให้แก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง  
 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ผูต้รวจการแผ่นดินไดมี้คาํวินิจฉัยให้ กกพ.นาํโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อยจาํนวน 1 แห่ง เขา้สู่

การพิจารณาร่วมโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมอีกคร้ัง เน่ืองจากการท่ีบริษทัไม่ไดรั้บการคดัเลือกเกิดจากความ

แตกต่างในการแปลข้อความตามเอกสารระหว่างบริษทัและกกพ.เท่านั้น ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง 

ผูต้รวจการแผ่นดินไดมี้คาํวินิจฉัยให้ยุติเร่ืองร้องเรียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ผูต้รวจการแผ่นดินแจง้ผลว่า กกพ. ไม่

สามารถนาํโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัย่อย 1 แห่ง ดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาร่วมโครงการได ้ดงันั้น ผูต้รวจการแผ่นดินจึงได้

ทาํหนงัสือร้องเรียนส่งให้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
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