
 

 

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร ประจําป 2559 
(Management Discussion and Analysis for the Year 2016) 

 
 

1.   ผลการดาํเนนิงาน (บริษทัฯและบริษทัยอย) 
 

ประจําป 2559 
 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของป 2559 ของสายธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก

อุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมเปนเงิน 378.6 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 

2558 จํานวน 359.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.9  ลานบาท หรือรอยละ 5.3  สําหรับรายไดอื่นๆ ของป 2559 เปนเงิน 10.9 

ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 เปนเงิน 5.9 ลานบาท ตารางขางลางแสดงอัตราสวนแบงของรายไดระหวางสองสาย

ธุรกิจ โดยป 2559 นั้นสายธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมีสวนแบงรอยละ 72.71 และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยมีสวนแบงรอยละ 24.50 ที่เหลือเปนรายไดอื่นๆ อีกรอยละ 2.79 สําหรับป 2558 สายธุรกิจบําบัดกาก

ของเสียอุตสาหกรรมมีสวนแบงรอยละ 72.33 ในขณะที่สายธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสวนแบงรอยละ 26.05 และอีกรอย

ละ 1.62 เปนรายไดอื่นๆ (ดูรายละเอียดของรายไดจากขอ 1 และขอ 2) 
 

  ตารางที่ 1  เปรียบเทียบอัตราสวนแบงยอดรายไดของสองสายธุรกิจ ระหวางป 2559 และป 2558  

 

ป 

ธุรกิจบําบัดกากของ

เสียอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย รายไดอื่น ๆ รวมรายไดทั้งหมด 

2559 72.71% 24.50% 2.79% 100.00% 

2558 72.33% 26.05% 1.62% 100.00% 
   

 (1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัดกาก 
คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2559 เปนเงิน 283.1 ลานบาท เปรียบเทียบป 2558 

จํานวนเงิน 264.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 18.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.03 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการสําหรับป 2559 คิดเปนรอยละ 65.39 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของป 2558 อยูในรอยละ 66.08 ซึ่งต่ํากวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2559 เปนเงิน 95.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของ

ป 2558 ที่มียอดรายได 95.3 ลานบาท ทําใหรายไดป 2559  สูงกวาป 2558 จํานวน 0.1 ลานบาท  

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2559 ต่ํากวาป 2558 จํานวน 10.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.05 ของ

รายไดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2558 รอยละ 74.63 ตนทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสัดสวนที่

ลดลง อันเนื่องมาจากรายไดสวนใหญในป 2559 เปนยอดขายจากโครงการใหมที่มีผลกําไรในอัตราที่สูงกวาในอดีต 
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 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่นๆ เปนเงิน 10.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2558 เปนเงิน 5.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น  5.0 ลานบาท หรือรอยละ 84.75   
 

 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ป 2559 เปนเงิน 123.7 ลานบาท หรืออัตรา

รอยละ 31.76 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 110.4 ลานบาท 

หรือรอยละ 30.69 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2559 นี้ คาใชจายในการขายและบริหารสูงกวาจากป 2558 

ประมาณ 13.3 ลานบาท ทางบริษัทฯไดมีการตั้งสํารองคาใชจายประมาณ 9 ลานบาท เพื่อซอมแซมอุปกรณและ

เครื่องมือ ตามเงื่อนไขของการตอสัญญาในเดือนกันยายน 2559 ที่ผานมา 
  

 (5) ขาดทุนจากการดวยคา 
  บริษัทฯไดตั้งการดอยคาในเงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขาย 9.7 ลานบาท และดอยคาตนทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 15.7 ลานบาท ซึ่งโครงการที่ไดรับผลกระทบจากการดอยคาเปนโครงการในอดีต ปจจุบันทางบริษัทฯ มี

แผนที่จะปดการขาย โครงการเหลานี้ หรือนํามาพัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาตอไป 
 

 (6) ตนทุนทางการเงิน 
 บริษัทฯมีตนทุนทางการเงินในป 2559 เปนเงิน 13.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 จํานวนเงิน 

11.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.9 ลานบาท หรือรอยละ 16.72 โดยการเพิ่มขึ้นเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว ซึ่ง

นําไปซื้อเครื่องจักรใหม 
 

               (7)    งบกําไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ            
 กําไรขาดทุนสุทธิสําหรับป 2559 เปนเงิน (23.82) ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 จํานวนเงิน 0.67

ลานบาท ทําใหลดลงจากปที่ผานมาจํานวนเงิน 24.49 ลานบาท หรือรอยละ 3,655.22 สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับป 2559 ขาดทุน 11.74 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 ที่มีผลขาดทุน 3.07 ลานบาท  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระหวางป 2559 และป 2558                         (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

รายไดจากการบริการ – ธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 283,136 264,470 +7.06 

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 95,373 95,262 +0.12 

รายไดอื่น 10,875 5,929 +83.42 

รวมรายได 389,384 365,661 +6.49 

คาใชจาย  -ตนทุนธุรกิจบริการ 185,150 174,763 +5.94 

 -ตนทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย 61,086 71,098 -14.08 

               -คาใชจายในการขาย 15,823 14,935 +5.95 

               -คาใชจายในการบริหาร 107,856 95,477 +12.97 

             -ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อขาย 9,706 0 +100.00 
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รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

            - ขาดทุนจากการดอยคาของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 15,704 0 +100.00 

            - ตนทุนทางการเงิน 13,108 11,230 +16.72 

รวมคาใชจาย 408,433 367,503 +11.14 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (19,049) (1,842) -934.15 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (4,772) 2,513 -289.89 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป (23,821) 672 -3,644.79 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
         - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 

               ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 

            - กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 

          - หลักทรัพยเผ่ือขายเปนขาดทุนจากการดอยคา 

 
 

       1,213 

        1,157 

      9,706 

 
 

(1,905) 

(1,837) 

0 

 
 

+163.67 

+162.98 

+100.0 

           รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 12,076 (3,742) +422.81 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (11,745) (3,070) -282.57 

 

2.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  

 (1)  สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2559 จํานวนมูลคา  1,651.4 ลานบาท  เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 1,583.2 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 68.2 ลานบาท 

หรือรอยละ 4.31 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ แบงออกเปน 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 679.0 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

มูลคา 1,001.9 ลานบาท ลดลง 322.9 ลานบาท หรือรอยละ 32.23  (ดูตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสินทรัพยหมุนเวียน ระหวางป 2559 และป 2558                                (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 60,664 76,876 -21.09 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 80,821 71,472 +13.08 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 531,154 852,096 -37.67 

สินคาคงเหลือ 799 750 +6.53 

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน 5,361 0 +100.00 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 206 770 -73.25 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 679,005 1,001,964 -32.23 
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                  ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่นของป 2559 เปนเงิน 80.82 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 เปนเงิน 

71.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.4 ลานบาท หรือรอยละ 13.08  สําหรับลูกหนี้การคา (เรียกเก็บเงินแลวและยังไมไดเรียกเก็บ

เงิน) ของป 2559 เปนเงินจํานวน 32.9 ลานบาท และมีการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.9 ลานบาท (รอยละ 2.74) จะมีลูกหนี้

การคาสุทธิ 32.0 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 นั้น ลูกหนี้การคาจํานวน 49.7 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวน 6.7 ลานบาท (รอยละ 13.48) ลูกหนี้สุทธเิปนเงิน 43.0 ลานบาท 

  สําหรับป 2559 นั้นลูกหนี้อื่นเปนเงิน 43.9 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนเงิน 1.4 ลานบาท (รอย

ละ 3.19) และป 2558 ลูกหนี้อื่นเปนเงิน 23.1 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนเงิน 1.4 ลานบาท (รอยละ 6.06)  
  
ตารางที่ 4 เปรยีบเทียบลูกหนี้การคา ระหวางป 2559 และป2558                                                 (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

เรียกเก็บเงินแลว –ลูกหนี้การคาธุรกิจบริการ 

     -ยังไมถึงกําหนดชําระ 

     -เกินกําหนดชําระ – นอยกวา 3 เดือน 

     -มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน 

     -มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน 

     -มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 

 

21,803 

10,156 

284 

7 

638 

 

34,237 

8,463 

343 

28 

6,631 

 

-36.32 

+20.00 

-17.20 

-75.00 

-90.38 

รวม 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สุทธิ 

32,888 
(2,406) 
30,482 

49,702 
(8,065) 
41,637 

-33.83 
+70.16 
-26.79 

 

        ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (ตารางที่ 5) ประกอบดวย  
 

ตารางที่ 5 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558                   (1,000 บาท) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 577,745 

ซื้อ/โอนเขา 351,398 

จําหนาย/โอนออก (77,047) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 852,096 

ซื้อ/โอนเขา 57,262 

จําหนาย/โอนออก (368,575) 

ขาดทุนจากการดอยคาของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (9,629) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 531,154 

 

                         (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลคา 972.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 581.2 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 391.2 ลานบาท หรือรอย

ละ 67.31 (ตารางที่ 6) 
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  ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสินทรัพยไมหมุนเวยีน ระหวางป 2559 และป 2558                                 (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้ําประกัน 1,956 756      +158.73 

เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพยเผ่ือขาย 8,452 7,295 +15.86 

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนา 619,797 331,999 +86.69 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 91,108 81,343 +12.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 218,198 135,489 +61.04 

สินทรัพยไมมีตัวตน 4,177 17 +24,470.59 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 7,674 7,603 +0.93 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21,024 16,759 +25.45 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 972,386 581,260 +67.29 
 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคา 396.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558  มูลคา 316.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79.9 ลานบาท หรือรอยละ 25.23 (ตารางที่ 7) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 
 

                         (2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 298.0 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 

278.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19.6  ลานบาท หรือรอยละ 7.04  
 

                          (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคา 98.6 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 มูลคา 38.3  ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.3 ลานบาท หรือรอยละ 157.44  เปนการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะ

ยาว 61.48 ลานบาท เปนเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อซ้ือเครื่องจักร 

 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบหนี้สิน ระหวางป 2559 และ ป 2558                                                        (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 
หนี้สินหมุนเวียน  
   -เงินกูยืมระยะสั้น 

   -เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -กิจการอื่น 

   -เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

   -หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 

208,462 

83,951 

5,519 

114 

 

200,000 

78,255 

0 

108 

 

+4.23 

+7.28 

+100.00 

+5.56 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 298,046 278,363 +7.07 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
     -เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 

     -หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป 

 

61,481 

 

118 

 

0 

 

231 

 

+100.00   

 

-48.92 
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รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

     -ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

     -หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น                                                                           

2,960 

34,000 

4,116 

34,000 

-28.09 

0 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 98,559 38,347 +157.02 
รวมหนี้สิน 396,606 316,710 +25.23 

  
 (3)  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
                  บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ในส่ีบริษัท ไดแก บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  บริษัท อินดัสเทรียล 

เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด  บริษัท เจนโก รีนิวเอเบิ้ล จํากัด และบริษัท เจนโก พลังงานสะอาด จํากัด โดย บริษัท 

เอเชียพัฒนา แลนด จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ปจจุบันกําลังดําเนินงานอยูทั้งหมด 5 โครงการ โดยแบงเปน

โครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 3 โครงการ และ โครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 2 โครงการ และยังถือครองที่ดิน

จํานวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด ปจจุบัน ทางบริษัทมี

นโยบายนําที่ดินมาจัดทําโครงการใหมที่เขาไมแกว จังหวัดชลบุรี โดยปจจุบันอยูในขั้นตอนการติดตอประสานงานและ

ขออนุญาตจากทางราชการ บริษัท เจนโก รีนิวเอเบิ้ล จํากัด และบริษัท เจนโก พลังงานสะอาด จํากัด ไดถูกจัดตั้งมาเพื่อ

ยื่นขอเสนอขายไฟฟากับทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ปจจุบันทั้งสองบริษัทอยูใน

ขั้นตอนของการอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกของ กกพ. 
  
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทยอย ระหวางป 2559 และป 2558                               (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด 

  บริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 

  บริษัท เจนโก รีนิวเอเบิ้ล จํากัด 

  บริษัท เจนโก พลังงานสะอาด จํากัด 

     หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

      

430,000 

200,000 

14,000 

14,000 

(79,892) 

 

430,000 

200,000 

0 

0 

(79,892) 

 

0 

0 

100.00 

100.00 

0 

 

รวม 578,108 550,108 +5.09 

 
3. สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 

 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 2.3 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 

3.6 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 คิดเปนการลดลงอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1.3 เทา เนื่องจากสินทรัพย

หมุนเวียนลดลง 322.9 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 32.2 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19.7 ลานบาท หรือรอยละ 

7.1 
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 (2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 0.32 เทา เมื่อ

เทียบกับ 0.25 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน  

0.07 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 79.9 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 ขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 68.2 ลานบาท 

หรือรอยละ 4.3 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัท เกิดจากการลงทุนในโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะไม

อันตรายที่นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทางบริษัทฯไดมีการกูเงินจากสถาบันการเงินเปนจํานวนเงิน 61.4 ลานบาท 

 

4.  สรุปภาพรวมธุรกรรมบรษิัทฯในสิบสองเดือนของป 2559 
  

 ในป 2559 นี้บริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวนเงิน 7.673 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 

จํานวนเงิน 7.603 ลานบาท    
 

ตารางที่ 9 เปรยีบเทียบสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ระหวางป 2559 และป 2558         
           (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 372 1,494 -75.1 

วัสดุคงเหลือ 536 536 0 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2,933 2,800 +4.7 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 591 823 -28.2 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 1,617 129 +1,153.5 

ผลขาดทุนทางภาษียกไป 1,172 1,172 0 

อื่นๆ 452 649 -30.3 

รวม 7,673 7,603 +0.9 

 

 ภาษีเงินไดคํานวณจากผลตางสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีระหวางป 2559 และป 2558 จํานวนเงิน

7.673 ลานบาท และ 7.603 ลานบาท ตามลําดับ  คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป 2559 เปนเงิน 4.772 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2558 เปนรายไดภาษเีงินได 2.513 ลานบาท (ดูงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 
 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบภาษีเงินได ระหวางป 2559 และป 2558                                          (1,000 บาท) 

รายการ ป 2559 ป 2558 ±% 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

     - คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป 

 

(5,145) 

 

(2,294) 

 

+124.3 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

     - รายได (คาใชจาย ) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล 

        แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการแตกตางชั่วคราว 

 

373 

 

4,807 

 

-92.2 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรหรือขาดทุน (4,772) 2,513 -289.9 
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5. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 
 

 1. หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกันสัญญาเชาและสัญญาการใหบริการบําบัด

  กากเปนจํานวน 41.5 ลานบาท และ 22.8 ลานบาท ตามลําดับ 

 2. หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการซื้อเครื่องจักรจากตางประเทศและการจัดทํา 

  สาธารณูปโภคเปนจํานวน 13.7 ลานบาท และ 0.8 ลานบาท ตามลําดับ 

 3. ภาระผูกพันรายจายฝายทุน เปนจํานวน 46.5 ลานบาท และ 41.6 ลานบาท ตามลําดับ 

 

6. ความคืบหนาของโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในป 2559 
  

 -  โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมไมอันตรายที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เครื่องจักรไดถูก

ขนสงเขามาถึงประเทศไทย ปจจุบันบริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางโรงงาน โดยคาดวาโรงงานแลวเสร็จในชวงสิ้นสุด

ไตรมาสที่ 2 ของป 2560 และจะสามารถเดินกําลังผลิตไดเต็มที่ในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 
 

 -  โครงการสรางหลุมฝงกลบขยะอุตสาหกรรมไมอันตรายที่ศูนยฝงกลบราชบุรี บริษัทฯไดดําเนินการศึกษา 

ทันทีหลังจากไดรับการตอสัญญาเชาที่ดินจากกรมโรงงาน ปจจุบันทางบริษัทฯไดดําเนินการอยูในขั้นตอนการออกแบบ 

และขออนุญาตจากทางหนวยงานราชการ คาดวาจะสามารถเริ่มกอสรางไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2560 และจะแลวเสร็จ

พรอมใชงานได ภายในป 2560 

 

7. ทุนเรือนหุน 
 

  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 2,230 

ลานบาท เปนจํานวนเงิน 1,092 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 1,138 ลานหุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,092 ลานบาท เปน 1,190 ลานบาท  โดยการออกหุนสามัญ

ใหมจํานวน 98 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) ทั้งนี้บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 

2559 
   

  บริษัทฯออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 31,529 หุน ที่จัดสรรใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน

สามัญจํานวน 20,000 หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯไดจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจากการรับชําระเงินใชสิทธิดังกลาวจากเดิมจํานวนเงิน 1,041.06 ลาน

บาท เปนจํานวนเงิน 1,041.10 ลานบาท 
 

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไมไดใชสิทธิ จํานวน 94,242,678 หนวย 

 


