
   

 

 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
แบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  เร่ือง “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 พฤษภาคม 2565 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

สินทรัพย์

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 111,974                107,847                84,489                     87,063                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  4, 6 46,221                  59,299                  42,837                     51,589                  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 20,185                     -

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7 253,943                253,943                133,239                   133,239                

สินคา้คงเหลือ 8 4,763                    2,336                    1,227                       1,241                    

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จองสิทธิซ้ือหุ้นสามญั - 5,120                    - 5,120                    

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน - 22                         - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 416,901                428,567                281,977                   278,252                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 756                       756                       756                          756                       

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -  - 614,107                   614,107                

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 11,186                  11,514                  11,500                     11,500                  

ท่ีดินรอการพฒันา 12 424,736                425,806                200,285                   200,285                

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 217,807                219,963                52,739                     53,272                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 263,666                252,587                207,980                   212,717                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 20 32,411                  34,157                  30,812                     32,330                  

สินทรัพยส์กลุเงินดิจิทลั 1,358                    331                       - -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 3,611                    3,730                    3,611                       3,730                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 6,808                    6,769                    6,066                       6,061                    

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 17,902                  4,728                    17,902                     4,728                    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

ตน้ทนุในการเตรียมหลุมฝังกลบ 16 81,517                  75,338                  81,517                     75,338                  

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 42,930                  37,302                  40,326                     34,812                  

อ่ืนๆ 5 6,957                    6,679                    6,049                       6,099                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,111,645             1,079,660             1,273,650                1,255,735             

รวมสินทรัพย์ 1,528,546             1,508,227             1,555,627                1,533,987             

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"
หนีสิ้นหมุนเวยีน

17 10,000                  - 10,000                     -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 18 41,399 40,613 36,525                     36,553                  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 8,745 15,638 8,745                       15,638                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 20 16,865                  16,412                  15,955                     15,512                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 23 218                       218                       - -
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 77,227                  72,881                  71,225                     67,703                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 20 36,941 39,568                  36,233 38,630                  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 8,453 8,265                    8,089 7,909                    
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 16 53,281 53,247                  53,281 53,247                  
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,237 1,237                    1,237 1,237                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 99,912                  102,317                98,840                     101,023                

รวมหนีสิ้น 177,139                175,198                170,065                   168,726                

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
ทนุจดทะเบียน - 1,122,297,625  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,122,298 1,122,298 1,122,298 1,122,298 
ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้ - 1,122,297,625 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,122,298 1,122,298 1,122,298 1,122,298 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 208,730                208,730                208,730                   208,730                
ก าไรสะสม
 -  จดัสรรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 14,126                  14,126                  14,126                     14,126                  
 -  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,409)                   (9,683)                   30,746                     22,549                  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 9,662                    (2,442)                   9,662                       (2,442)                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,351,407             1,333,029             1,385,562                1,365,261             

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,351,407             1,333,029             1,385,562                1,365,261             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,528,546             1,508,227             1,555,627                1,533,987             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ - ธุรกิจให้บริการและก าจดักากอุตสาหกรรม 24 48,763 47,863 48,763 47,863 
รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - - - -

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ - ธุรกิจอ่ืน 1,525 808 - -
รายไดอ่ื้น 5,608 4,238 2,341 1,519 
รวมรายได้ 55,896                  52,909                  51,104                  49,382                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจให้บริการและก าจดักากอุตสาหกรรม 30,856 30,664 30,876 30,724 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - - - -

ตน้ทุนขายและบริการ - ธุรกิจอ่ืน 933                       2,317                    - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย 971                       885                       947 845 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 18,744                  16,737                  13,280                  13,324                  
รวมค่าใช้จ่าย 51,504                  50,603                  45,103                  44,893                  

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,392                    2,306                    6,001                    4,489                    
ตน้ทุนทางการเงิน (895)                      (1,202)                   (876)                      (1,200)                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (328)                      (328)                      - -
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 3,169                    776                       5,125                    3,289                    
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 38 96 5                           64                         
ก าไรส าหรับงวด 3,207                    872                       5,130                    3,353                    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุน
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 15 15,171                  2,113                    15,171                  2,113                    
รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15,171                  2,113                    15,171                  2,113                    

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 15,171                  2,113                    15,171                  2,113                    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 18,378                  2,985                    20,301                  5,466                    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,207                    872                       5,130                    3,353                    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

3,207                    872                       5,130                    3,353                    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,378                  2,985                    20,301                  5,466                    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

18,378                  2,985 20,301                  5,466 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 23 0.003 0.001 0.005 0.003 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

4



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

จดัสรรเพ่ือ ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน รวม ส่วนของ

ทุนท่ีออกและ เป็นส ารอง ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

ช าระเต็มมูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,122,298 208,730 14,126 (9,683) (2,442) 1,333,029 - 1,333,029 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - 3,207                    - 3,207 - 3,207 

โอนก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - 3,067                    (3,067)                                                  - - -

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - - 15,171                                                 15,171 - 15,171 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 6,274                    12,104                                                 18,378                    - 18,378 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 1,122,298 208,730 14,126 (3,409) 9,662 1,351,407 - 1,351,407 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,122,298 208,730 13,405 (15,300) (4,625) 1,324,508 - 1,324,508 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - 872                       - 872 - 872 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - - 2,113                                                   2,113 - 2,113 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 872                       2,113                                                   2,985                      - 2,985 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 1,122,298 208,730 13,405 (14,428) (2,512) 1,327,493 - 1,327,493 

พนับาท

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน

ทุนท่ีออกและ จดัสรรเพ่ือเป็น ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่น รวม

ช าระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 1,122,298 208,730 14,126 22,549 (2,442) 1,365,261                        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - 5,130                               - 5,130 

โอนก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - 3,067                               (3,067)                                                  -

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - - 15,171 15,171 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 8,197 12,104 20,301 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 1,122,298 208,730 14,126 30,746 9,662 1,385,562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,122,298 208,730 13,405 8,276 (4,625) 1,348,084                        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - 3,353                               - 3,353 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - - 2,113 2,113 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด - - - 3,353 2,113 5,466 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 1,122,298 208,730 13,405 11,629 (2,512) 1,353,550 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,169                      776                         5,125                      3,289                      

ปรับปรุงด้วย

คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 10,875                    10,132                    7,625                      7,979                      

หน้ีสูญ 15                           - - -

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 131                         225                         131 225 

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (673)                       245                         - -

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ท่ีดินรอการพฒันา (1,092)                    - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 328                         328                         - -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา 2,162                      - - -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 158                         156                         150 148 

ดอกเบ้ียรับ (2)                           (74)                         (187) (20)

ตน้ทุนทางการเงิน 895                         1,202                      876                         1,200                      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 15,966                    12,990                    13,720                    12,821                    

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 13,717 2,911 9,778 3,057 

สินคา้คงเหลือ (1,755)                    (1,344)                    14                           (114)                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22                           (369)                       (73)                         -

สินทรัพยส์กลุเงินดิจิทลั (1,027)                    - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (73)                         (128)                       - (273)                       

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 698                         5,995                      (116)                       (2,583)                    

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 27,548                    20,055                    23,323                    12,908                    

จ่ายดอกเบ้ีย (157)                       (472)                       (157)                       (472)                       

จ่ายภาษีเงินได้ (1,621)                    (1,527)                    (1,553)                    (1,449)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 25,770                    18,056                    21,613                    10,987                    

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 2                             41                           2                             3                             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - (20,000)                   -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,797                      - 4,797                      -

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (17,528) (4,247) (312)                       (4,247)                    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,800)                    (160)                       (2,800)                    (160)                       

เงินสดจ่ายซ้ือตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ (6,461)                    - (6,461)                    -

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (21,990)                   (4,366)                    (24,774)                   (4,404)                    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,000                    - 10,000                    -

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6,893)                    (6,578)                    (6,893)                    (6,578)                    

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า (2,760)                    (2,543)                    (2,520)                    (2,543)                    

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน 347                         (9,121)                    587                         (9,121)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 4,127                      4,569                      (2,574)                    (2,538)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 107,847                  162,862                  87,063                    70,644                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 111,974                  167,431                  84,489                    68,106                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

รับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 19,296                    - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

พนันบาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
 

9 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

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

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

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพดุ สาย 6  ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21150 

 

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

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินระหว่าง
กาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินน้ีมิไดร้วม
ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

       สดัส่วนการถือหุน้ 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม

2564 
บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 

 
ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน
หรืออสงัหาริมทรัพย ์

 480,000  480,000  100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน
ก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั 
 

การผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์ทางการแพทย ์

 14,000  14,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการท างบการเงินระหว่างกาลรวมแลว้ 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน 
 

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



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

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

ประกอบกิจการโรงงานก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั  การผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  
  

ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment 
น ้าเสียชุบโลหะ 

 บริษทัร่วม 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 
 

ใหบ้ริการขนส่งและขนถา่ยสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุน้เป็นกรรมการ       
ของบริษทัดงักลา่ว 

บริษทั ไอพลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
 

ซ้ือและขายท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกนั 

คุณอศัวนิ วภิูศิริ  -  กรรมการ 
คุณบุรินทร์  อมรพิชิต  -  กรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภศูิริ 

 
-  บุคคลในครอบครัว       

เดียวกนักบักรรมการ 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณประกอบ วิวิธจินดา 

 

-  กรรมการ                               
(เป็นกรรมการบริษทั จนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 

คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 

 

-  กรรมการ                         
(เป็นกรรมการบริษทั จนถึง
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 

 

การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  ราคาตามสญัญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่า  ราคาตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามสญัญา 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  185  - 

รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  422  207 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั -  -  84  - 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 12,129  12,256  12,129  12,256 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 504  403  504  403 
บริษทั ไอ พลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั -  243  -  - 

ค่าที่ปรึกษา        
คุณกอบชยั สงัสิทธิสวสัด์ิ -  210  -  210 
คุณสมยศ  แสงสุวรรณ 96  96  -  - 
คุณประกอบ วิวิธจินดา -  150  -  150 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 240  240  240  240 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 437  447  437  447 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  296  393 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,562  1,520  1,562  1,520 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 34  34  34  34 
 1,596  1,554  1,596  1,554 

 
 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีอ่ื้น        
 บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  2  1 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  307  42 
บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  6  6 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั -  -  133  83 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั 760  716  760  716 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 29  29  29  29 
รวม 789  745  1,237  877 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        
  บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  20,185  - 

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

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  846  553 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 39  39  39  39 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 819  761  819  761 
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 5,042  5,666  5,042  5,666 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั -  -  29  29 
บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  3  1 
รวม 5,900  6,466  6,778  7,049 

        สินทรัพย์สิทธิการใช้        
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15,287  15,964  15,287  15,964 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 9,347  9,867  9,347  9,867 
รวม 24,634  25,831  24,634  25,831 

        
        



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
 

   
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26,429 27,875 26,429 27,875 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10,846  11,369  10,846  11,369 
รวม 37,275  39,244  37,275  39,244 

 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2565 
บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั        
เงินตน้ -  20,000  -  20,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  185  -  185 
รวม -  20,185  -  20,185 

 

บริษทัมีสญัญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ก) บริษทัตกลงท าสัญญาจา้งขนยา้ยกากของเสียกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) โดยผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง
ขนส่งกากของเสียเพื่อน าไปท าการบ าบดั ณ สถานท่ีท าการของบริษทั ซ่ึงผูรั้บจ้างตอ้งจดัหารถท่ีใชง้านพร้อมพนักงานขบัรถ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ีบริษทัจ่ายค่าจา้งตามปริมาณกากของเสียท่ีจดัเกบ็ไดจ้ริงตามหลกัฐานใบก ากบัการขนส่ง สญัญาดงักล่าว
มีก าหนดเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการต่อสญัญา 
 

ข) บริษทัตกลงต่อสัญญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้ง
ศูนยว์ิจยัและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จงัหวดัราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2569 บริษัทผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกับกรมธนารักษ์ตามอตัราท่ี
กรมธนารักษก์ าหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหวา่งการท าสญัญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัราของกากท่ีใหบ้ริการ โดยมี
การก าหนดอตัราค่าสิทธิขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 0.2 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่นอ้ยกว่า 77 ลา้นบาท เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง
โอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งท าการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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ค) บริษทัตกลงท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา   
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
เงินสด 240  189  198  145 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 111,734  107,658  84,291  86,918 
รวม 111,974  107,847  84,489  87,063 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี
และร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี  และร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี 
ตามล าดบั) 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
31 มีนาคม 

2565 
  31 ธนัวาคม 

2564 

 
31 มีนาคม  

2565 
  31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีอ่ื้น-กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4) 789  745  1,237  877 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 31,758  29,379  30,630  28,055 
สินทรัพยท่ี์เกิดตามสญัญา 9,138  17,332  9,138  17,332 
รวม 40,896  46,711  39,768  45,387 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2,964)  (2,227)  (2,358)  (2,227) 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 37,932  44,484  37,410  43,160 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 2,084  1,579  1,440  1,420 
อ่ืนๆ 5,946  13,627  3,280  6,662 
รวม 8,030  15,206  4,720  8,082 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (530)  (1,136)  (530)  (530) 
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 7,500  14,070  4,190  7,552 
รวม 46,221  59,299  42,837  51,589 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยท่ี์เกิดตามสญัญาแยกตามอายท่ีุถึงก าหนดเรียกเกบ็ไดด้งัน้ี 
 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 และ 2564 
ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,363  2,521  2,757  2,313 
บวก ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  131  225  131  225 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,494  2,746  2,888  2,538 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,804  18,404  17,593  18,340 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 11,610  8,497  11,427  7,929 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง  6 เดือน 503  755  375  660 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 173  79  110  - 
   มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 1,668  1,644  1,125  1,126 
รวม 31,758  29,379  30,630  28,055 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,984  16,258  7,984  16,258 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 304  194  304  194 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 11  40  11  40 
   มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 839  840  839  840 
รวม 9,138  17,332  9,138  17,332 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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7. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
  อาคารพาณิชยเ์พ่ือขาย 202,268  202,268  101,909  101,909 
  อาคารชุดเพ่ือขาย 63,564  63,564  35,564  35,564 
  รวม 265,832  265,832  137,473  137,473 
  หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา        

อสงัหาริมทรัพย ์ (11,889)  (11,889)  (4,234)  (4,234) 
  สุทธิ  253,943  253,943  133,239  133,239 
 

8. สินค้าคงเหลือ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
สินคา้ส าเร็จรูป 4,020  1,501  -  - 
วตัถุดิบ 3,912  5,143  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,227  1,241  1,227  1,241 
สินคา้ระหวา่งผลิต 480  -  -  - 
รวม 9,639  7,885  1,227  1,241 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (4,876)  (5,549)  -  - 
สุทธิ 4,763  2,336  1,227  1,241 
 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 และ 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,549  7,998  -  - 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  (กลบัรายการ) (673)  245  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 4,876  8,243  -  - 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรัพย ์    
ค  ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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10.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    พนับาท 

 ร้อยละการถือหุน้ ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 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 
 2565  2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100  100 480,000 480,000 480,000 480,000 - - 480,000 480,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์  
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 100  100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,893) (79,893) 

 
120,107 

 
120,107 

 
- 

 
- 

บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั 100  100 14,000 14,000 14,000 14,000 (14,000) (14,000) - - - - 

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

รวม      708,000 708,000 (93,893) (93,893) 614,107 614,107 - - 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
     

 
  

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ช่ือบริษทั 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั 

 
โรงงานบ าบดัน ้าเสีย 

ชุบโลหะ 
 ไทย  60  60  11,186  11,514 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนการถือหุน้ พนับาท 

   (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 มีนาคม 
2564 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั โรงงานบ าบดั 
น ้าเสียชุบโลหะ 

ไทย 60 60 18,000 18,000 - - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (6,500) (6,500) - - 

สุทธิ     11,500 11,500 - - 
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2565 และ 2564 มี
ดงัน้ี 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม 
   2565  2564 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   11,514  12,872 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (328)  (328) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   11,186  12,544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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12. ที่ดินรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 425,806  200,285 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด (2,162)  - 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 1,092  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 424,736  200,285 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 8 แปลง เพ่ือเป็นหลกัประกนั
วงเงินกูย้ืมระยะสั้นและวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงินรวม 131.3 
ลา้นบาท 
 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 219,963  53,272 
รายการโอนเขา้/(ออก) -  - 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (2,156)  (533) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 217,807  52,739 

 

บริษทัมีรายไดค้่าเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนให้แก่กิจการอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 2564 จ านวน 3.0 ลา้นบาทและ 3.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.4 ลา้นบาทและ 0.6 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 252,587  212,717 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 17,527  313 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด-มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  - 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (6,448)  (5,050) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 263,666  207,980 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
ท่ีดินและอาคารของส านกังานใหญ่ของบริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยด์ังกล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 10.9 ลา้นบาท และ 11.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
 

15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 

  
17,902  4,728 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่นประกอบดว้ย 

   

      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    
ณ วนัตน้งวด/ปี 4,728  3,215 
บวก ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด/ปี 2,800  160 

  ขายเพ่ิมในปี (4,797)  (1,405) 
         การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 15,171  2,758 
ณ วนัส้ินงวด/ปี 17,902  4,728 

 

มูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 
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16. ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 75,338 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 6,461 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (282) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 81,517 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบของบริษทัประกอบด้วยตน้ทุนหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อนัตราย          
ทั้งน้ีหลุมฝังกลบดงักล่าว ไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ชง้านเสร็จส้ินซ่ึง 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 53.2 ลา้นบาท 
 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  

     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม  

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม  

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
ตัว๋แลกเงิน 4.50  -  10,000  -  10,000  - 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจากการออกตัว๋แลกเงินอายุ 3 เดือน ครบก าหนดเดือน  
เมษยน 2565 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 4 แปลง เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินใน
ประเทศแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงินรวม 27.2 ลา้นบาท 
 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)        
เจา้หน้ีการคา้ 5,081  5,666  5,081  5,666 
เจา้หน้ีอ่ืน 819  800  1,697  1,383 
 5,900  6,466  6,778  7,049 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

กจิการอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้ 7,937  10,956  7,937  10,596 
เจา้หน้ีอ่ืน 11,500  11,745  6,815  8,460 

     เงินประกนัผลงาน 233  258  233  258 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,829  11,188  14,762  10,190 
 35,499  34,147  29,747  29,504 
รวม 41,399  40,613  36,525  36,553 
 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
1  74.0  MLR-0.5  3,285  7,563 
2  60.5  MLR-0.5  5,460  8,075 

รวม      8,745  15,638 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (8,745)  (15,638) 
สุทธิ      -  - 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 
และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 8 แปลง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวนเงิน
รวม 131.3 ลา้นบาท รวมทั้งบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 
 

ในระหวา่งงวด เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 15,638 
หกั จ่ายช าระคืน 6,893 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 8,745 
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20. สัญญาเช่า 
 

(ก)  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 24,290  9,867  34,157 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,227)  (519)  (1,746) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 23,063  9,348  32,411 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร เคร่ืองจกัร 
และอปุกรณ์  รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 22,463  9,867  32,330 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (998)  (520)  (1,518) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 21,465  9,347  30,812 
 

(ข) หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  60,134  62,894  58,454  60,975 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (6,328)  (6,914)  (6,266)  (6,833) 
รวม  53,806  55,980  52,188  54,142 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (16,865)  (16,412)  (15,955)  (15,512) 
สุทธิ  36,941  39,568  36,233  38,630 
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(ค) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,746  1,518 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 586  567 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 74  74 
 

(ง)  กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 2.8 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.5 ลา้นบาท) 
 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

8,265  7,530  7,909  7,211 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 188  184  180  174 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
 

8,453  7,714  8,089  7,385 
 

22. ภาษีเงินได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  
 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :          
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด   -  -  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

 
    

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว   
 

    
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 38  96  5  64 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน 38  96  5  64 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
 

27 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 

      พนับาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      
31 มีนาคม 

2565  31 ธนัวาคม 
2564  31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 449  446  449  446 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 847  847  847  847 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,691  1,653  1,618  1,582 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,875  2,576  2,513  2,574 
อ่ืนๆ 946  1,247  639  612 
รวม 6,808  6,769  6,066   6,061 
 

23. ก าไรต่อหุ้น 
 

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

ก าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
 

 พนับาท/พนัหุ้น 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัใหญ่ 3,207  872  5,130  3,353 
จ านวนหุน้สามญั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.003  0.001  0.005  0.003 
 

24. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกาก
อตุสาหกรรมไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแล้ว) 
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ค. ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีในช่วงไดรั้บการส่งเสริมไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดรั้บการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 
  
ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 
 

ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 417  1,452  48,346  46,411  48,763  47,863 

 

25. ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั  
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจในการให้บริการจดัการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การให้บริการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์ละจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย ์         
โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน
รวม 8.3 ลา้นบาท และ 9.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานใหบ้ริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม 
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ขอ้มูลรายได้และก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564         
มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 

ธุรกิจใหบ้ริการจดัการ
บ าบดัและก าจดักาก

อตุสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 48,763 47,863 - - 1,525 808 50,288 48,671 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - 

รวมรายได ้ 48,763 47,863 - - 1,525 808 50,288 48,671 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (30,856) (30,664) - - (933) (2,317) (31,789) (32,981) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 17,907 17,199 - - 592 (1,509) 18,499 15,690 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         

รายไดอ่ื้น       5,608 4,238 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (971) (885) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (18,744) (16,737) 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน       4,392 2,306 

ตน้ทุนทางการเงิน       (895) (1,202) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (328) (328) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       3,169 776 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       38 96 

ก าไรส าหรับงวด       3,207 872 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 35,760 35,827 - - 2,852 808 38,612 36,635 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 13,003 12,036 - - - - 13,003 12,036 

รวมรายได ้ 48,763 47,863 - - 2,852 808 51,615 48,671 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจใหบ้ริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
ธุรกิจอ่ืน รวม 

 

31 มีนาคม
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

31 มีนาคม
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

สินทรัพย์         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 39,759 49,597 4,187 3,220 2,275 6,482 46,221 59,299 
ตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ - - 253,943 253,943 - - 253,943 253,943 

สินคา้คงเหลือ 1,227 1,241 - - 3,536 1,095 4,763 2,336 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
ภาระค ้าประกนั - - 756 756 - - 756 756 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,186 11,514 - - - - 11,186 11,514 

ท่ีดินรอการพฒันา 103,734 104,804 321,002 321,002 - - 424,736 425,806 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน - - 217,807 219,963 - - 217,807 219,963 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 193,973 198,444 31,183 31,650 38,510 22,493 263,666 252,587 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 32,411 34,157 - - - - 32,411 34,157 

สินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั - - - - 1,358 331 1,358 331 
ตน้ทุนในการเตรียม       
หลุมฝังกลบ 81,517 75,338 - - - - 81,517 75,338 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน       190,182 172,197 

รวม       1,528,546 1,508,227 

หนีสิ้น         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 10,000 - - - - - 10,000 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 34,442 34,579 5,041 5,007 1,916 1,027 41,399 40,631 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 8,745 15,638 - - - - 8,745 15,638 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 53,806 55,980 - - - - 53,806 55,980 
ประมาณการหน้ีสินการปิด
หลมุฝังกลบ 53,281 53,247 - - - - 53,281 53,247 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน       9,908 9,702 

รวม       177,139 175,198 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนรวมทั้งสัญญาการจดัซ้ือวสัดุและสัญญาจา้งผูรั้บเหมา เป็นจ านวน 2.1 ลา้นบาท และ 16.5 ลา้นบาท
ตามล าดบั 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ     
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
หนงัสือค ้าประกนัสญัญาเช่าและสญัญาการใหบ้ริการบ าบดักาก 36.7  36.7 
หนงัสือค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 0.8  0.8 
รวม 37.5  37.5 
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