
บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41(ปรับปรุง 2550) เรื่อง "งบการเงินระหวางกาล" และตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องที่เก่ียวกับการบัญชี 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงาน
ไปแลว ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

งบการเงินน้ีไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย ทั้งน้ีงบการเงินน้ีมี
วัตถุประสงคที่จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทยเทาน้ัน  
 

เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี ซึ่งได
นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพ่ือใชในประเทศ 
 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยที่บริษัทมีอํานาจ
ควบคุมหรือถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 
 

         สัดสวนการถือหุน 
      ทั้งทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว (พันบาท)  ของบริษัท (รอยละ) 

    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  2552  2551  2552  2551 

          
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 

ซื้อ ขาย และพัฒนา
ที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 

  
 

200,000 

  
 

200,000 

  
 

99.99 

  
 

99.99 
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด* 

 

ประกอบธุรกิจคัดแยก
และบริหารจัดการของ
เสียใหนํากลับมาใช
ประโยชนไดใหม 

 

20,000 

 

20,000 

 

99.99 

 

99.99 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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        สัดสวนการถือหุน 
        ทั้งทางตรงและทางออม 
    ทุนชําระแลว (พันบาท)  ของบริษัท (รอยละ) 

    30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  2552  2551  2552  2551 

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส 
 จํากัด 

 

ประกอบกิจการ
ใหบริการขนสงและ

ขนถายสินคา
ภายในประเทศ 

 

5,000  5,000  99.99  99.99 
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต         
 เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

 

ประกอบกิจการ
โรงงานกําจัดของเสีย
จากอุตสาหกรรม 

 

200,000  200,000  99.99  99.99 
 

*  บริษัทยอยน้ีเลิกกิจการในไตรมาสที่สองของป 2552  
 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินระหวางกาลรวมแลว 
 

2. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐาน
การบัญชีใหมดังตอไปน้ี 
 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) -  การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) - สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) -    (มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552) 
 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552  
เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบ 
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 
 

3.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ทั้งน้ีกลุมบริษัทไดใชนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทาํงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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4. รายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได ตนทุน และคาใชจายสวนหน่ึงของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกัน บุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและ
ทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท 
 
ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เก่ียวของกันเปนดังน้ี 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หนวยงานรัฐบาล  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 
ซื้อ ขาย และพัฒนาที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย 
 บริษัทยอย 

 
บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

 
ประกอบธุรกิจคัดแยกและบริหารจัดการ
ของเสียใหนํากลับมาใชประโยชนไดใหม 

 บริษัทยอย 

บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 
 

ประกอบกิจการใหบริการขนสงและขน
ถายสินคาภายในประเทศ 

 บริษัทยอย 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต  เมเนจเมนท  
(เอเซีย) จํากัด  

ประกอบกิจการโรงงานกําจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 บริษัทยอย 

 

 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปน้ี 
รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ตนทุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ราคาทุนบวกสวนเพิ่ม 

คาขนสง  ราคาตลาด 

คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน  ราคาตลาด 

ดอกเบี้ยรับ  อัตรารอยละ 3 ตอป 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 

คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน       
     การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,300 1,300  3,856  3,906 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,090 814  5,159  2,433 
คาใชจายอ่ืน      
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 790 450  1,304  1,383 
       
 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย       
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  -  1,200  - 
ขายสินคา        
 บริษัท  เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     -  -  -  675 
ดอกเบี้ยรับ        
        บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด -  753 -  2,991 
 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด -  95 461  260 
คาขนสง        
 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 11,860  9,123  43,653  25,933 
คาเชาและคาสิทธิการดําเนินงาน        
     การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1,300  1,300  3,856  3,906 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,090  814  5,159  2,433 
คาใชจายอ่ืน        
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 790  450  1,304  1,383 
        



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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ยอดลูกหน้ี และเจาหน้ีคงเหลือที่เกิดจากรายการกับบุคคล/กิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 มีดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

เงินทดรองจายแกกรรมการ -  300  -  - 

คาเชาจายลวงหนา        
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3,242  1,942  3,242  1,942 

เงินมัดจําการเชา        
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 31  31  31  31 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด -  -  2,000  2,000 
 31  31  2,031  2,031 

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ        
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด        
เงินใหกูยืม (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป) -  -  -  31,000 
ดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  996 
 -  -  -  31,996 

เจาหน้ีการคา        
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด -  -  4,475  2,533 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 37  35  37  35 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 378  582  378  582 
 415  617  4,890  3,150 

        
เงินทดรองจายจากกรรมการ -  1,200  -  - 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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เงินใหกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกันมีรายการเคล่ือนไหวที่เปนสาระสําคัญในระหวางงวดดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31      ณ วันที่ 30 
 ธันวาคม 2551  เพ่ิมขึ้น ลดลง กันยายน 2552 

เงินตน         
-  สัญญาเงินใหกูยืมฉบับที่  1 4,000  -  4,000  - 
-  สัญญาเงินใหกูยืมฉบับที่  2 7,000  -  7,000  - 
-  สัญญาเงินใหกูยืมฉบับที่  3           20,000  -            20,000  - 

รวม 31,000  -  31,000  - 
 

บริษัทไดทําสัญญาเงินใหกูยืม  3  ฉบับ  กับบริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส  จํากัด  ดังน้ี 
1. สัญญาเงินใหกูยืมฉบับที่ 1 จํานวน 4 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม 2553   
 

2. สัญญาเงินใหกูยืมฉบับที่ 2 จํานวน 7 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกันยายน 2554   
 

3. สัญญาเงินใหกูยืมฉบับที่ 3 มีวงเงินกูจํานวน 25 ลานบาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551  บริษัทยอยไดเบิกใชเงินกูเปนจํานวน 20  
ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 5 ป นับจากวันที่ไดรับเงินงวดแรก (วันที่ 25 สิงหาคม 2551)   
 

สัญญาเงินใหกูยืมทั้ง 3 ฉบับ  มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.0 ตอป 
 

นอกจากน้ี บริษัทมีสัญญาที่มีสาระสําคัญที่ทําขึ้นกับกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี 
 ก) สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน (หมายเหตุ 16.1) 
 ข) สัญญาเชาที่ดิน (หมายเหตุ 16.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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 5.     ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

เรียกเก็บเงินแลว         
ลูกหน้ีการคา -  คาบริการ        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 28,216  27,141  28,091  27,141 
เกินกําหนดชําระ        
   นอยกวา 3 เดือน 8,218 16,474 8,218 16,474 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน 154 1,018 154 1,018 
   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 550 60 550 60 
   มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 6,562 6,823 6,562 6,823 
     43,700 51,516 43,575 51,516 
ลูกหน้ีการคา -  อสังหาริมทรัพย     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 41 110 41 110 
เกินกําหนดชําระ     
   นอยกวา 3 เดือน 23 - 23 - 
   มากกวา 3 เดือน ถึง  6 เดือน 40 - 40 - 
 มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 
 มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 232 232 232 232 
     336  342  336  342 
รวม 44,036 51,858 43,911 51,858 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,098) (5,508) (5,098) (5,508) 
สุทธ ิ 38,938 46,350 38,813 46,350 

ยังไมไดเรียกเก็บเงิน        
ลูกหน้ีการคา -  คาบริการ 14,705 17,954 14,705 17,954 
 

 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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6.       ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือขายแปลง
หน่ึงและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางระหวางพัฒนาแปลงหนึ่งจํานวนเงินรวม 460.9 ลานบาท และ 295.4 ลานบาทตามลําดับเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงในวงเงินรวม 216.3 ลานบาท  
 
7.       เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - เผ่ือขาย 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม 
  30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผ่ือขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย         

ในความตองการของตลาด  122,753  58,303  122,703  34,256 
หัก    ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงรับรูในสวนของ         

ผูถือหุน  (64,450)  -  (88,447)  - 
สุทธ ิ 58,303  58,303  34,256  34,256 
        
  พันบาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผ่ือขาย :         
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพย         

ในความตองการของตลาด  122,753  58,303  120,703  32,256 
หัก    ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงรับรูในสวนของ         

ผูถือหุน  (64,450)  -  (88,447)  - 
สุทธ ิ 58,303  58,303  32,256  32,256 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน – สุทธิ 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     พันบาท 

 

 
9.       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 430,114  209,575 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 6,271  5,613 
ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิ 
ตามบัญชี ณ วันที่จําหนายและตัดจําหนาย  (68) 

 
 (68) 

ตนทุนขายสินทรัพยระหวางงวด (1,464)  - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (31,962)  (21,919) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 402,891  193,201 

 
สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรที่ศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัทไดจดทะเบียนจํานองเพ่ือเปนประกันวงเงินหนังสือ
ค้ําประกันกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินรวม 45 ลานบาท มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว ณ วันที่ 30 
กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนเงินประมาณ 72.1 ลานบาท และ 79.1 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

 รอยละการถอืหุน  ทุนชําระแลว  เงินลงทุน 

 30  31  30  31  31 กันยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม  30 กนัยายน ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 99.99  99.99  200,000  200,000  200,000  200,000 
บริษัท เจนโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด -  99.99  -  20,000  -  20,000 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด 99.99  99.99  5,000  5,000  5,000  5,000 
บริษัท อนิดัสเทรียล เวสต   

99.99  99.99  200,000  200,000  200,000  200,000 เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 
รวม         405,000  425,000 
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (24,731)  (32,085) 

        380,269  392,915 สุทธิ 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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10.       เงินกูยืมระยะยาว 

 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
เงินกูยืมจากธนาคาร        
- วงเงินกู 1 8,358  17,508  8,358  17,508 
- วงเงินกู 2 95,900  95,900  95,900  95,900 
- วงเงินกู 3 45,330  -  -  - 
รวม 149,588  113,408  104,258  113,408 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (27,914)  (13,165)  (27,604)  (13,165) 
สุทธ ิ 121,674  100,243  76,654  100,243 
 

ในป 2551 บริษัทไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงในวงเงินรวม 155.8 ลานบาทโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

วงเงินกู 1 จํานวน 34.9 ลานบาท เพ่ือนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย  บริษัทไดเบิกใชเต็ม
วงเงินแลว เงินกูยืมดังกลาว มีกําหนดชําระคืนเปนรายงวด เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 มีอัตรา
ดอกเบี้ยดังน้ี  
-  ปที่ 1 - 4 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR  + 1.50% ตอป 
-  ปที่ 5  เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR + 2.50% ตอป 
 

เงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือขายของบริษัท  
 

วงเงินกู 2 จํานวน 120.9 ลานบาท เพ่ือใชเปนคาใชจายในการพัฒนาโครงการ บริษัท ไดเบิกใชแลวจํานวน 95.9 ลานบาท  มี
กําหนดชําระคืนเปนรายงวด  6 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีกําหนดชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
พฤศจิกายน 2557  มอีัตราดอกเบี้ย MLR (ธนาคารไทยพาณิชย) + 1.50% ตอป 
 

เงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางระหวางพัฒนาของบริษัท  
 

ในไตรมาสท่ีสองของป 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงในวงเงิน 60.5 ลานบาท โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

วงเงินกู 3 จํานวน 60.5 ลานบาท เพ่ือใชเปนคาใชจายในการพัฒนาโครงการ บริษัทไดเบิกใชแลวจํานวน 45.5 ลานบาท มี
กําหนดชําระคืนเปนรายงวด 6 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 โดยมีกําหนดชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2558
มีอัตราดอกเบี้ย MLR (ธนาคารไทยพาณิชย) + 2% ตอป 
 

เงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางระหวางพัฒนาของบริษัทยอย 
 

 

 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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11.  หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน        
   รถบรรทุกและหางพวง 7,561  12,616  -  - 
   ยานพาหนะ 6,207  8,164  3,411  4,569 
 13,768  20,780  3,411  4,569 
หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (801)  (1,705)  (222)  (412) 
 12,967  19,075  3,189  4,157 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (8,823)  (8,251)  (1,374)  (1,303) 
สุทธิ 4,144  10,824  1,815  2,854 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน โดยมีรายละเอียด
ของจํานวนเงินที่ตองจายชําระดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551 
  

เงินตน 
 ดอกเบี้ยจาย

รอตัดบัญชี 
  

รวม 
  

เงินตน 
 ดอกเบี้ยจาย

รอตัดบัญชี 
  

รวม 
ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8,823  660  9,483  8,251  1,131  9,382 
ถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป    
แตไมเกินหาป 

 
4,144 

  
141 

  
4,285 

  
10,824 

  
574 

  
11,398 

รวม 12,967  801  13,768  19,075  1,705  20,780 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551 
  

เงินตน 
 ดอกเบี้ยจาย

รอตัดบัญชี 
  

รวม 
  

เงินตน 
 ดอกเบี้ยจาย

รอตัดบัญชี 
  

รวม 
ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,374  171  1,545  1,303  242  1,545 
ถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป    
แตไมเกินหาป 

 
1,815 

  
51 

  
1,866 

  
2,854 

  
170 

  
3,024 

รวม 3,189  222  3,411  4,157  412  4,569 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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12.         คาใชจายตามลักษณะ 
 

คาใชจายที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 
การเปล่ียนแปลงในตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 4,456  11,700  18,175  24,359 
คาใชจายพนักงาน 15,005  21,466  62,185  64,815 
คาตอบแทนผูบริหาร 3,685  3,923  11,858  14,879 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 12,787  14,865  38,327  44,354 
คาขนสง 10,927  26,607  28,437  81,069 
คาสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและคาวิเคราะห 19,444  26,684  48,244  76,601 
คาใชจายอื่น 18,846  12,913  53,476  35,489 
รวม 85,150  118,158  260,702  341,566 

 
 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 
การเปล่ียนแปลงในตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 4,456  11,700  18,175  24,359 
คาใชจายพนักงาน 12,800  19,568  55,060  59,119 
คาตอบแทนผูบริหาร 3,685  3,923  11,858  14,879 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 9,457  13,069  28,284  39,299 
คาขนสง 17,030  29,700  48,985  88,657 
คาสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองและคาวิเคราะห 19,292  26,509  47,491  75,612 
คาใชจายอื่น 17,567  13,837  50,080  38,620 
รวม 84,287  118,306  259,933  340,545 

 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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13.         ภาษีเงินได 
 

บริษัทไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะตองจายสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

เน่ืองจากการใชประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่ยกมาและไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากสิทธิ
พิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
 
14.        รายไดคาบริการของบริษัท 

 

บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในธุรกิจ
ประเภทบริการกําจัดขยะกากอุตสาหกรรมหรือบําบัดนํ้าเสียสําหรับศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษัทไดรับ
สิทธิประโยชนหลายประการ เชน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม 8 ป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามท่ีกลาวขางตน เปนตน 
 

รายไดคาบริการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 จําแนกตามกิจการที่ไดรับสงเสริม
การลงทุน และที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุนปรากฏดังน้ี 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 
กิจการที่ไดรับการสงเสริม 34,073  75,718  107,170  243,119 
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม 34,180  24,454  85,918  79,354 
รวม 68,253  100,172  193,088  322,473 

 
ในฐานะท่ีเปนบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนบริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆที่กําหนดในบัตรสงเสริม
โดยเครงครัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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15.       ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2552 และ 2551 เปนดังน้ี 
 
 

 พันบาท 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 
  

ธุรกิจใหบริการ 
 ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
 การตัดรายการบญัชี

ระหวางกัน 
  

งบการเงินรวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

รายไดจากการขายและบริการ 80,113  109,295  6,472  17,469  (11,860)  (9,123)  74,725  117,641 

กําไรจากการดําเนินงาน 8,289  12,390  2,017  5,769  -  (34)  10,306  18,125 
รายไดอืน่             1,999  1,816 
คาใชจายบริหาร 9,385  11,044  7,697  4,094  (36)  (419)  (17,046)  (14,719) 
คาตอบแทนผูบริหาร             (3,685)  (3,923) 
ตนทุนการเงิน             (469)  (963) 
ภาษีเงินได             (11)  (217) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ             (8,906)  119 

 

 
 

 พันบาท 
 สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
  

ธุรกิจใหบริการ 
 ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
 การตัดรายการบญัชี

ระหวางกัน 
  

งบการเงินรวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

รายไดจากการขายและบริการ 236,741  348,451  29,349  38,026  (44,853)  (25,978)  221,237  360,499 

กําไรจากการดําเนินงาน 20,815  66,217  10,190  13,667  (216)  -  30,789  79,884 
รายไดอืน่             6,794  8,769 
คาใชจายบริหาร 42,843  34,793  17,684  12,623  (2,131)  (1,344)  (58,396)  (46,072) 
คาตอบแทนผูบริหาร             (11,858)  (14,879) 
ตนทุนการเงิน             (1,740)  (2,505) 
ภาษีเงินได             (1,327)  (413) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ             (35,738)  24,784 

                
 
 

 
 
 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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 พันบาท 
 ธุรกิจใหบริการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  งบการเงินรวม 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 402,560  429,508  331  606  402,891  430,114 
สินทรัพยอืน่ 224,210  287,917  730,030  640,712  954,240  928,629 
สินทรัพยรวม 626,770  717,425  730,361  641,318  1,357,131  1,358,743 

 
16.      สัญญา 
 

ณ วันที่  30 กันยายน 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาดังตอไปน้ี 
 

16.1    สัญญาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงานศูนยบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม(แสมดํา)รวมทั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาเชาและใหใชสิทธิการดําเนินงาน 
10 ป  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาว  บริษัทตองจายคาเชารายป  ปที่  1-5  เปนเงินประมาณ 1.1 ลานบาทตอป ปที่ 6-10 เปน
เงินประมาณ 1.4 ลานบาทตอป และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามอัตราของกากที่ใหบริการ สัญญาน้ีมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2559  
 

คาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนที่ตองจายในอนาคต มีดังน้ี 
 

 ลานบาท 
ไมเกินหน่ึงป 1.1 
เกินหน่ึงปแตไมเกินหาป 5.2 
เกินหาป 2.75 

 

16.2    สัญญาเชาที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปนผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัท) 3 ฉบับโดยมีระยะเวลา
เชา 30 ป จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทตองจายคาเชาในอัตราที่กําหนดไว
ในสัญญา   
 

คาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนที่ตองจายในอนาคต มีดังน้ี 
 

 ลานบาท 
ไมเกินหน่ึงป 5.2 
เกินหน่ึงปแตไมเกินหาป 21.1 
เกินหาป 79.2 

 
 
 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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16.3      สัญญาลงทุนจัดต้ังอุปกรณรองรับของเสียปนนํ้ามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบังกับการทาเรือแหง
ประเทศไทย (กทท.) สัญญาน้ีมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และบริษัท มีสิทธิยื่น   
คํารองขอใหตออายุสัญญาไดอีกเปน 2  ระยะ ๆ ละ 5 ป โดยจัดทําเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1  ป กอนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษัท ตองชําระเงินผลประโยชน ตอบแทนในการประกอบการตามสัญญาในอัตราคาตอบแทนประจําป
ตามจํานวนเงินและเวลาที่ระบุไวในสัญญา และผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมเปนจํานวนรอยละจากการจัดเก็บรายไดคาบริการ
บําบัดของเสียปนนํ้ามันจากเรือใหแก กทท.  

 

บริษัทไมสามารถกอสรางและดําเนินการโครงการดังกลาวไดทันตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาขางตน  เน่ืองจากพ้ืนที่ต้ัง
โครงการ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของทาเรือแหลมฉบังยังคงมีผูบุกรุกไมยอมรื้อยายออกจากพื้นที่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ใหบอกเลิกสัญญาและฟองเรียกคาเสียหายจากการทาเรือแหงประเทศไทย   

 

ตอมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 บริษัทไดบอกเลิกสัญญากับการทาเรือแหงประเทศไทย และเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 
บริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทอันเก่ียวกับสัญญาลงทุนจัดต้ังอุปกรณรองรับของเสียปนนํ้ามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือ
แหลมฉบัง เสนอตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกรองให การทาเรือแหงประเทศไทยชดใชคาเสียหายใหแกบริษัท  เปนเงิน
จํานวน  927.7  ลานบาท และสถาบันอนุญาโตตุลาการไดมีคําสั่งรับคําเสนอขอพิพาทดังกลาวไวแลว และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2550 การทาเรือแหงประเทศไทยไดยื่นคําคัดคาน  ขณะน้ีขอพิพาทอยูระหวางขั้นตอนกระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 

16.4       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดทําสัญญาพันธมิตรทางกลยุทธและธุรกิจกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงเปน 
เวลา  3  ป โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 
 
17.          ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ  วันที่  30 กันยายน 2552  บริษัทและบริษัทยอยมี 
 

17.1   ภาระหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหน่ึงไดออกหนังสือค้ําประกันบริษัทใหแกกิจการที่เก่ียวของ
กันบางแหง บริษัทและหนวยงานราชการบางแหงเพ่ือค้ําประกันสัญญาเชา สัญญาการใหบริการบําบัดกากและสัญญาลงทุน
จัดต้ังอุปกรณรองรับของเสียปนนํ้ามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรอืแหลมฉบังเปนจํานวน 39.5 ลานบาท 
 

17.2   ภาระหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศแหงหน่ึงไดออกหนังสือค้ําประกันบริษัทใหแกหนวยงานราชการ
แหงหน่ึงเพ่ือค้ําประกันการจัดทําสาธารณูปโภคโดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเปนหลักทรัพยค้ําประกันเปนจํานวน 0.9 ลาน
บาท 
 

17.3   ภาระผูกพันตามสัญญากอสรางและอื่น ๆเปนจํานวน 3.0 ลานบาท 
 

17.4   ภาระผูกพันตามขอตกลงการวาจางทนายกรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญาลงทุนจัดต้ังอุปกรณรองรับของเสียปนนํ้ามันจากเรือ
และประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบังในอัตราและเง่ือนไขที่ไดระบุไวในขอตกลงการวาจาง 



บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 
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18.         เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท  เมื่อวันที่  29 เมษายน 2552 ผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
0.01 บาทเปนจํานวนเงินรวม 9 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 และไดจัดสรรกําไรเปนสํารองตาม
กฎหมายแลวจํานวน 0.9 ลานบาท   
 
19.         การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

รายการในงบการเงินของป 2551 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของ ป 2552 
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