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บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร ประจําป 2558 
(Management Discussion and Analysis for the Year 2015) 

 

1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที่ส่ี ประจําป 2558 
 

 รายงานจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเปดเผยวา เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม และ

ในไตรมาสที่ 4 ของป 2558 สะทอนการฟนตัวของการใชจายภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไดดําเนินการตอเนื่อง ตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปน

ตนมา อีกทั้งการใชจายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจายลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวไดตอเนื่องในระดับสูง ถือเปนปจจัย

สนับสนุนเศรษฐกิจสําคัญ อยางไรก็ตาม การสงออกสินคาของไทยยังคงหดตัวตอเนื่อง สะทอนภาวะเศรษฐกิจประเทศ

คูคาของไทยที่ยังชะลอตัว ซึ่งจะตองติดตามสถานการณอยางใกลชิดในป 2559 นี้ตอไป 

 การลงทุนภาคเอกชนในเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ป 2558 ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและ

ไตรมาสกอนหนา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดการกอสราง สะทอนจากภาษีจากการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพยที่

ขยายตัวถึงรอยละ 32.7 ตอป และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออก (m-o-m SA) พบวา ขยายตัวรอยละ 24.5 ตอเดือน ทําให

ในไตรมาสที่ 4 ภาษีจากการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพยขยายตัวรอยละ 18.8 ตอป และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออก (q-o-

q SA) พบวา ขยายตัวรอยละ 19.6 ตอไตรมาส สวนหนึ่งไดรับปจจัยจากมาตรการลดคาธรรมเนียมการโอนและจด

จํานองเพื่อกระตุนอสังหาริมทรัพยที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผานมา สําหรับปริมาณจําหนาย

ปูนซีเมนตขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 ที่รอยละ 4.1 ตอป และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออก (m-o-m SA) พบวา 

ขยายตัวรอยละ 1.7 ตอเดือน ทําใหในไตรมาสที่ 4 ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตขยายตัวรอยละ 2.1 ตอป และเมื่อหักผล

ทางฤดกูาลออก (q-o-q SA) พบวา ขยายตัวรอยละ 1.1 ตอไตรมาส สําหรับดัชนีราคาวัสดุกอสรางยังคงหดตัวตอเนื่องที่

รอยละ -6.7 ตอป ทําใหในไตรมาสที่ 4 ดัชนีราคาวัสดุกอสรางหดตัวรอยละ -6.6 ตอป ตามการลดลงของราคาวัสดุ

กอสรางในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก เนื่องจากราคาเหล็กลดลงตามราคาตลาดโลกเปนสําคัญ นอกจากนี้การ

ลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะทอนจากปริมาณนําเขาสินคาทุนหดตัวรอยละ -5.5 ตอป และเมื่อหักผลทาง

ฤดูกาลออก (m-o-m SA) พบวา ขยายตัวรอยละ 0.9 ตอเดือน ทําใหในไตรมาสที่ 4 ปริมาณนําเขาสินคาทุนหดตัวรอย

ละ -1.4 ตอป แตเมื่อหักสินคาพิเศษ (เครื่องบิน เรือ และรถไฟ) พบวา หดตัวรอยละ -0.6 ตอป แตเมื่อหักผลทางฤดูกาล

ออก (m-o-m SA) พบวา ขยายตัวรอยละ 2.0 ตอเดือน ทําใหในไตรมาสที่ 4 ปริมาณนําเขาสินคาทุนหักสินคาพิเศษ 

(เครื่องบิน เรือ และรถไฟ) พบวาขยายตัวรอยละ 0.1 ตอป และเมื่อหักผลทางฤดูกาลออก (q-o-q SA) พบวา ขยายตัว

รอยละ 2.1 ตอไตรมาส    

 ดานอุปสงคจากตางประเทศผานการสงออกสินคาในเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ป 2558 ยังคงหดตัว

ตอเนื่องและต่ําสุดในรอบ 4 ป โดยมูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลารสหรัฐในเดือนธันวาคมหดตัวรอยละ -8.7 ตอป 

โดยเปนการหดตัวในเกือบทุกกลุมสินคาสงออก โดยเฉพาะกลุมเครื่องใชไฟฟา การเกษตร น้ํามันและเชื้อเพลง ขณะที่

ภาพรวมการสงออกรายตลาดหดตัวเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะคูคาหลัก ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐ และอาเซียน-5 3 เปน

สาคัญ แตตลาดสงออกไปสหภาพยุโรป และ CLMV ยังขยายตัวเปนบวก ทําใหในไตรมาสที่ 4 การสงออกสินคาในรูป

ดอลลารสหรัฐหดตัวรอยละ -8.1 ตอป 
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 ทางดานสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 และแนวโนมป 2559 

วาการผลิตรถยนตเพื่อสงออกปรับตัวลดลงตามการลดลงของปริมาณการสงออก กลุมอุตสาหกรรมที่ขยายตัวไดแก

ปโตรเลียม ยานยนต ผลิตภัณฑเคมี และยาสูบ กลุมอุตสาหกรรมที่ลดลง ไดแก ส่ิงทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง ยาง

และพลาสติก ฮารดดิสกไดรฟ หลอดอิเล็กทรอนิกส อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณเฟอรนิเจอร 

 มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย และเปดโอกาสใหประชาชนผูมีรายไดนอยเขาถึงการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ซึ่งในสวนของ

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยและปานกลาง นั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดรับคําขอ

ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 มีผูยื่นขอสินเชื่อแลว 16,207 ราย วงเงิน

สินเชื่อประมาณ 23,402 ลานบาท โดย ธอส. ไดอนุมัติสินเชื่อแลว 11,045 ราย วงเงินอนุมัติ 15,543 ลานบาท 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2558 จะขยายตัว

รอยละ 2.9 ซึ่งขยายตัวจากป 2557 ที่หดตัวรอยละ 0.4 และเศรษฐกิจไทยในป2559 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.0-4.0 
 

2.  สรุปภาพรวมธุรกรรมบริษัทฯในสิบสองเดือนของป 2558 
  

 ในป 2558 นี้บริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวนเงิน 7.603 ลานบาทเปรียบเทียบกับป 2557 

จํานวนเงิน 2.320 ลานบาท    

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชี ระหวางป 2558 และป 2557   

           (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,494 1,452 +2.1 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 823 219 +275.8 

อื่นๆ 5,286 649 +714.5 

รวม 7,603 2,320 +237.7 

 

 ภาษีเงินไดคํานวณจากผลตางสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีระหวางป 2558 และป 2557 จํานวนเงิน

7.603 ลานบาท และ 2.320 ลานบาท ตามลําดับ  รายไดภาษีเงินไดสําหรับป 2558 เปนเงิน 2.513 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2557 เปนคาใชจายภาษีเงินได 2.970 ลานบาท (ดูงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 
  

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบภาษีเงินได ระหวางป 2558 และป 2557                                        (1,000 บาท) 
รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

     - คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป 

 

(2,297) 

 

(2,817) 

 

-18.5 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

     - รายได (คาใชจาย ) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล 

        แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการแตกตางชั่วคราว 

 

 

4,807 

 

 

(153) 

 

 

+3,238.6 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน 2,513 (2,970) +189.5 
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3.   ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 

ประจําป 2558 
 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของป 2558 ของสายธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก

อุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมเปนเงิน 359.7 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 

2557 จํานวน 422.7  ลานบาท ลดลง 63  ลานบาท หรือรอยละ 14.9  สําหรับรายไดอื่น ๆ ของป 2558 เปนเงิน 5.9 

ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 เปนเงิน 8.4 ลานบาท ตารางขางลางแสดงอัตราสวนแบงของรายไดระหวางสองสาย

ธุรกิจ โดยป 2558 นั้นสายธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมีสวนแบงรอยละ 72.33และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยมีสวนแบงรอยละ 26.05 ที่เหลือเปนรายไดอื่นๆ อีก 1.62% สําหรับป 2557 สายธุรกิจบําบัดกากของเสีย

อุตสาหกรรมมีสวนแบงรอยละ 58.22 ในขณะที่สายธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสวนแบงรอยละ 39.81 และอีกรอยละ 1.77 

เปนรายไดอื่น ๆ (ดูรายละเอียดของรายไดจากขอ 1 และขอ 2) 
    
  ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราสวนแบงยอดรายไดของสองสายธุรกิจ ระหวางป 2558 และป 2557  

 

ป 

ธุรกิจบําบัดกากของ

เสียอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย รายไดอื่น ๆ รวมรายไดทั้งหมด 

2558 72.33% 26.05% 1.62% 100.00% 

2557 58.22% 39.81% 1.97% 100.00% 
   

 (1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัดกาก  
คาฝงกลบและคาขนสง) 
 รายไดคาบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2558 เปนเงิน 264.5 ลานบาท เปรียบเทียบป 2557 

จํานวนเงิน 251.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 13.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.38 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการสําหรับป 2558 คิดเปนรอยละ 66.08 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของป 2557 อยูในรอยละ 66.61 ซึ่งต่ํากวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2558 เปนเงิน 95.3 ลานบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกัน 

ของป 2557 ที่มียอดรายได 171.6 ลานบาท ทําใหรายไดป 2558  ต่ํากวาป 2557 จํานวน 76.3 ลานบาท หรือรอยละ 

44.46 เนื่องจากโครงการใหมของบริษัทฯ เชน โครงการคอนโดมิเนียมบี-ลีฟ(ติวานนท) โครงการอาคารพาณิชยซี-สเปรส

(สามโคก) ที่คาดวาจะสามารถรับรูรายไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2558 เปนตนไปนั้น ไดมีปญหาของการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินกลาวคือไดเกิดความลาชาของการกําหนดราคาคาที่ดินจากกรมธนารักษ  การโอนกรรมสิทธิ์ไมสามารถทําได 

จนกระทั่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ไดในกลางเดือนธันวาคม 2558 สงผลใหยอดขายไดไมเปนไปตามเปาหมาย(การรับรูรายได) 

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2558 สูงกวาป 2557 เล็กนอยคิดเปนรอยละ 74.63 ของรายไดเมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 รอยละ 73.48  
 

 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่นๆ เปนเงิน 5.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 เปนเงิน 8.4 ลานบาท ลดลง 2.5 ลานบาท หรือรอยละ 29.76   
  



4 

 

 
 
 
 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ป 2558 เปนเงิน 110.4 ลานบาท หรืออัตรา

รอยละ 30.69 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 126.9 ลานบาท 

หรือรอยละ 30.03 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2558 นี้ คาใชจายในการขายและบริหารต่ํากวาจากป 2557 

ประมาณ 16.5 ลานบาท แตถาพิจารณาคาใชจายดังกลาวในรอยละของรายไดทั้งสองปแทบจะเทากัน 
  
 (5) ตนทุนทางการเงิน 
 บริษัทฯมีตนทุนทางการเงินในป 2558 เปนเงิน11.2 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 จํานวนเงิน 7.7 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.5 ลานบาทหรือรอยละ 45.45  
 

               (6)    งบกําไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ            
 กําไรขาดทุนสุทธิสําหรับป 2558 เปนเงิน 0.672 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 จํานวนเงิน 0.092

ลานบาท ทําใหเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวนเงิน 0.580 ลานบาทหรือรอยละ 630.43 สําหรับงบ(กําไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับป 2558 ขาดทุน 3.070 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 ที่มีผลกําไร 35.497 ลานบาท  
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ระหวางป 2558 และป 2557                (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

รายไดจากการบริการ – ธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 264,470 251,034 +5.35 

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 95,262 171,645 -44.50 

รายไดอื่น 5,929 8,369 -29.15 

รวมรายได 365,661 431,048 -15.17 

คาใชจาย -ตนทุนธุรกิจบริการ 174,763 167,205 +4.53 

 -ตนทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย 71,098 126,127 -43.63 

               -คาใชจายในการขาย 14,935 18,952 -21.20 

               -คาใชจายในการบริหาร 95,477 107,958 -11.56 

              -ตนทุนทางการเงิน 11,230 7,744 +45.02 

รวมคาใชจาย 367,503 427,986 -14.13 

กําไรกอนภาษีเงินได 1,842 3,062 -39.84 

คาใชจายภาษีเงินได 2,513 (2,970) +118.19 

กําไรสุทธิสําหรับป 672 92 +630.43 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
          -ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 

                ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 

            -กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 
           รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 

(1,905) 

(1,837) 
(3,742) 

 
 

 

35,405 
    35,405 

 
 

+100.00 

-105.19 

-110.69 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (3,070) 35,497 -108.65 
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4.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  

 (1)  สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนมูลคา 1,583.0 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 1,464.6 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 118.4 ลานบาท หรือรอยละ 

8.08 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 1,001.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

มูลคา 898.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 103.7 ลานบาท หรือรอยละ 11.54 โดยในสวนที่เพิ่มขึ้นเห็นไดชัดเจนตนทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยและสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ (ดูตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบสินทรัพยหมุนเวียน ระหวางป 2558 และป 2557                       (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 76,876 263,747 -70.85 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 61,392 53,202 +15.39 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 852,096 577,745 +47.49 

สินคาคงเหลือ 750 3,393 -77.90 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,652 0 +100.00 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,001,766 898,087 +11.54 
 

                  ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่นของป 2558 เปนเงิน 61.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 เปนเงิน 53.2 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.2 ลานบาท หรือรอยละ 15.41  สําหรับลูกหนี้การคา (เรียกเก็บเงินแลวและยังไมไดเรียกเก็บเงิน)ของ

ป 2558 เปนเงินจํานวน 49.7 และมีการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.7 ลานบาท (13.48%) จะมีลูกหนี้การคาสุทธิ 43.0 ลาน

บาท เปรียบเทียบกับป 2557 นั้น ลูกหนี้การคาจํานวน 37.8 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 6.5 ลานบาท

(17.20%) ลูกหนี้สุทธิเปนเงิน 31.4 ลานบาท 

  สําหรับป 2558 นั้นลูกหนี้อื่นเปนเงิน 19.5 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนเงิน 1.2 ลานบาท 

(6.15%) และป 2557 ลูกหนี้อื่นเปนเงิน 22.6 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนเงิน 0.8 ลานบาท (3.54%)  
  
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบลูกหนี้การคา ระหวางป2558 และป2557                                           (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

เรียกเก็บเงินแลว –ลูกหนี้การคาธุรกิจบริการ 

     -ยังไมถึงกําหนดชําระ 

     -เกินกําหนดชําระ – นอยกวา 3 เดือน 

     -มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน 

     -มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน 

     -มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 

 

34,237 

8,463 

343 

28 

6,631 

 
20,226 

11,227 

0 

75 

6,321 

 

+69.27 

-24.62 

+100.00 

-62.67 

+4.90 

รวม 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สุทธิ 

49,702 
(7,839) 
41,863 

37,849 
(7,261) 
30,588 

+31.32 
+7.96 

+36.86 
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        ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (ตารางที่ 7) ประกอบดวย  
    
ตารางที่ 7 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 และ 2557            (1,000 บาท) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 249,418 

ซื้อ/โอนเขา 254,454 

จําหนาย/โอนออก (126,127) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 577,745 

ซื้อ/โอนเขา 351,398 

จําหนาย/โอนออก (77,047) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 852,096 

 

                         (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลคา 581.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 566.5 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 14.9 ลานบาท หรือรอยละ 

2.63 ซึ่งสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ไดแก ที่ดินรอพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ลดลงไดแกเงินลงทุนระยะ

ยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนตน 

 

  ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสนิทรัพยไมหมนุเวียน ระหวางป 2558 และป 2557                      (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้ําประกัน 756 756 100.00 

เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพยเผ่ือขาย 7,295 9,132 -20.12 

ที่ดินรอการพัฒนา 331,999 327,561 +1.35 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 81,343 69,474 +17.08 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 135,489 146,104 -7.27 

สินทรัพยไมมีตัวตน 17 0 +100.00 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 7,749 2,320 +234.82 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16,759 11,139 +50.45 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 581,391 566,486 +2.63 
 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 316.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557  มูลคา 329.4 ลานบาท ลดลง 12.9 ลานบาท หรือรอยละ 3.90 (ดูตารางที่ 8) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 

                         (2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 278.2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 

293.9 ลานบาท ลดลง 15.7  ลานบาท หรือรอยละ5.36 โดยสวนที่ลดลงไดแกเงินกูยืมระยะสั้น 37 ลานบาท ในขณะที่

เจาหนี้การคากิจการอื่นเพิ่มสูงขึ้น10.7 ลานบาทและนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10.5 ลานบาท 
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                          (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 38.3 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 มูลคา 35.4  ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.7 ลานบาท หรือรอยละ 8.19 ทั้งนี้เนื่องจากภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 3.0 ลานบาท 
   
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบหนีส้ิน ระหวางป2558 และ ป2557                                                      (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 
หนี้สินหมุนเวียน  
     -เงินกูยืมระยะสั้น 

     -เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -กิจการอื่น 

     -หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงชําระภายในหนึ่งป 

     -หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 

200,000 

67,555 

108 

10,501 

 

237,000 

56,820 

102 

0 

 

-15.61 

+18.89 

+5.88 

+100.00 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 278,164 293,922 -5.36 
หนี้สินไมหมุนเวียน  
     -หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน-สุทธิสวนที่ถึงชําระภายในหนึ่งป 

     -ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

     -หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

 

231 

4,116 

34,000 

 

339 

1,093 

34,000 

 

-31.86 

+276.58 

100.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 38,347 35,432 -7.0 
รวมหนี้สิน 316,511 329,354 -3.90 

  
 (3)  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
                  บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ในสองบริษัท ไดแก บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  และบริษัท อินดัส

เทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด  โดยบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัดนั้น ทําธุรกิจดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ซึ่งในวันที่ 28 มกราคม ป 2558 ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 230 ลานบาทเปน 430 ลานบาท เพื่อใชในการซื้อที่ดิน

เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังริมทรัพย และใชในการกอสรางโครงการซี-สเปรส (บางใหญ) 

  ในขณะที่ บริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท(เอเซีย) จํากัด นั้นในเริ่มแรกไดจัดการซื้อที่ดินเพื่อที่จะ

สรางนิคมบําบัดกากอุตสาหกรรมที่เขาไมแกว ชลบุรี แตเนื่องจากปญหาการใชสถานที่และการจัดทํารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ทําใหโครงการตองหยุดชะงัก สําหรับป 

2558 จึงเกิดการดอยคาเพิ่มขึ้นของโครงการนี้ในสวนของการบริหารจัดการเปนเงิน 0.870 ลานบาท  
  
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทยอย ระหวางป2558 และ ป2557                          (1,000 บาท) 

รายการ ป 2558 ป 2557 ±% 

 *บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

 *บริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

     หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

     สุทธิ 

430,000 

200,000 

(79,892) 

120,108 

230,000 

200,000 

(79,022) 

120,978 

+86.96 

100.00 

+1.11 

-4.66 

รวม 550,108 350,798 +56.82 
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5. สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 
 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 3.6 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 

3.1 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 0.5 เทา เนื่องจากสินทรัพย

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 103.7 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 15.7 ลานบาท หรือรอยละ 

5.3 

 (2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 0.24 เทา เมื่อ

เทียบกับ 0.29 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน  

0.85 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 12.8 ลานบาท หรือรอยละ 3.9 ขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 131.3 ลานบาท 

หรือรอยละ 11.6 

 

6. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 
บริษัทฯ 

1. หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 22.80 บาท 
2. ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

2.1 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอนาคตดังนี้ 
     ระยะเวลา                     คาเชาและบริการจาย(พันบาท) 

          1 ป                                           249 

      2-5 ป                                         1,035 

     5 ปขึ้นไป                                   2,640 

2.2 จายชําระตามสัญญาจางของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 7.93 ลานบาท 

2.3 จายชําระตามสัญญาบริการเดือนละ จํานวนเงิน 0.26 ลานบาท  

2.4 จายชําระตามสัญญาเชายานพาหนะและเครื่องจักร อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.42 ลานบาท 

2.5 สัญญาเชาที่ดินกับกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชารวมเดือนละ 0.15 ลานบาท 

มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังนี้ 

ระยะเวลา                     จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย(พันบาท) 

          1 ป                                           4,182 

      2-5 ป                                         22,686 

     5 ปขึ้นไป                                   40,654 

บริษัทยอย 
 จายชําระตามสัญญาจางของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวนเงิน 41.60 ลานบาท 
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7. ทุนเรือนหุน 
 
  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1,080 

ลานบาท เปนจํานวนเงิน 2,230 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 1,150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท 

ทั้งนี้บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 

  บริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 87,214,444 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผู

ถือหุนเดิม จํานวน 87,214,444 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 บริษัทฯไดจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 910.58 ลานบาท 

เปนจํานวนเงิน 997.79 ลานบาท 

  บริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน  12,000,000 หุน ที่จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ

กระทรวงพาณิชยจากการับชําระเงินเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,028.78 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,040.78 

ลานบาท 

  บริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 283,768 หุน เพื่อรองรับการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิม จํานวน 283,768 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเพิ่มทุนดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,040.78 ลานบาท เปนเงิน

จํานวน 1,041.06 ลานบาท 

 
 

 


