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บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจาํปี 2560 
(Management Discussion and Analysis for the Year 2017) 

 
 

1.   ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2560 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก

อุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 342.4 ล้านบาท  เมือเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของปี 

2559 จํานวน 378.6  ล้านบาท ลดลง 36.2  ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6  สําหรับรายได้อืน ๆ ของปี 2560 เป็นเงิน 14.2 

ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท ตารางข้างลา่งแสดงอตัราสว่นแบ่งของรายได้ระหว่างสองสาย

ธุรกิจ โดยปี 2560 นนัสายธุรกิจให้บริการจดัการบําบดัและกําจดักากอตุสาหกรรมมีสว่นแบ่งร้อยละ 75.49 และธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์มีสว่นแบง่ร้อยละ 20.54 ทีเหลือเป็นรายได้อืนๆ อีก 3.97% สําหรับปี 2559 สายธุรกิจบําบดักากของเสีย

อตุสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 72.71 ในขณะทีสายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 24.50 และอีกร้อยละ 2.79 

เป็นรายได้อืน ๆ (ดรูายละเอียดของรายได้จากข้อ 1 และข้อ 2) 

 
  ตารางที 1  เปรียบเทียบอัตราส่วนแบ่งยอดรายได้ของสองสายธุรกจิ ระหว่างปี 2560 และปี 2559  

 

ปี 

ธุรกิจบําบดักากของ

เสียอตุสาหกรรม 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รายได้อืน ๆ รวมรายได้ทงัหมด 

2560 75.49% 20.54% 3.97% 100.00% 

2559 72.71% 24.50% 2.79% 100.00% 
   

  
เปรยีบเทยีบยอดรายไดร้วม ปี 2560 และปี 2559 

หน่วย : พันบาท 

       389,384  
8.4% 

      356,572      

 283,136       

  269,180  
 ธรุกจิบําบดักาก
อตุสาหกรรม  

95,373   73,232  
 ธรุกจิพัฒนา
อสงัหารมิทรัพย ์ 

              
10,875 14,160  อนืๆ  

2559 2560 
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 (1) รายได้สายธุรกิจบาํบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบาํบัดกาก 
ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง) 
 รายได้ค่าบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2560 เป็นเงิน 269.2 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2559 

จํานวนเงิน 283.1 ล้านบาท ลดลงจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 13.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.91 รายได้

ค่าบริการลดลง เนืองจากลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทได้ย้ายสถานประกอบการ และลกูค้าบางกลุ่มอตุสาหกรรมได้ลด

กําลงัผลติในช่วงต้นปี 2560  

 ต้นทนุธุรกิจค่าบริการสําหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 67.38 ของรายได้ เมือเปรียบเทียบกบัระยะเวลา

เดียวกนัของปี 2559 อยูใ่นร้อยละ 65.39   
 

 (2) รายได้จากสายธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 ยอดรายรับของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปี 2560 เป็นเงิน 73.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัเวลาเดียวกนั 

ของปี 2559 ทีมียอดรายได้ 95.4 ล้านบาท ทําให้รายได้ปี 2560  ตํากว่าปี 2559 จํานวน 22.2 ล้านบาท รายรับของ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีสดัสว่นทีลดลง อนัเนืองมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําให้ลกูค้าชะลอการตดัสินใจใน

การซืออสงัหาริมทรัพย์   

 ต้นทนุอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2560 ตํากว่าปี 2559 จํานวน 16.0 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 61.52 ของ

รายได้ เมือเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 64.05 ต้นทนุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีสดัส่วนที

ลดลง อนัเนืองมาจาก รายได้สว่นใหญ่ในปี 2560 เป็นยอดขายจากโครงการใหม่ทีมีผลกําไรในอตัราทีสงูกว่าโครงการ

ในอดีต 
 

 (3) รายได้อืน  
 งบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปันผลและรายได้อืนๆ เป็นเงิน 14.2 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบั

ระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท เพิมขึน  3.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.21  รายได้อืนเพิมขึน

เนืองจากบริษัทมีการบริหารจดัการการขายวสัดหุรืออปุกรณ์เสือมสภาพทีดีขนึ 
 

 (4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2560 เป็นเงิน 114.4 ล้านบาท หรืออตัรา

ร้อยละ 32.09 ของรายได้โดยรวม เมือเปรียบเทียบกับปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกนัเป็นเงินจํานวน 123.7 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 31.76 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2560 นี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตํากว่าจากปี 2559 

ประมาณ 9.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง เนืองจากบริษัทมีการบริหารงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสทิธิภาพมากขนึ  
  

 (5) ขาดทุนจากการด้วยค่า 
  บริษัทฯ ไม่มีตังการด้อยค่าในเงินลงทุนหลักทรัพย์เผือขาย และการด้อยค่าของต้นทุนพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ ในปี 2560 เมือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ได้ตงัการด้อยค่าในเงินลงทนุหลกัทรัพย์เผือขาย 9.7 ล้านบาท 

และด้อยคา่ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 15.7 ล้านบาท  
 

 (6) ต้นทุนทางการเงนิ 
 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2560 เป็นเงิน 7.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 จํานวนเงิน 13.1 

ล้านบาท ลดลง 6.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.5  ต้นทนุทางการเงินลดลง เนืองจากบริษัท มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน สง่ผลให้ดอกเบียจ่ายลดลง 
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               (7)    งบกาํไรขาดทุนสุทธิและเบด็เสร็จ            
 กําไรสทุธิสําหรับปี 2560 เป็นเงิน 4.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ขาดทุนจํานวนเงิน 23.82 

ล้านบาท ทําให้เพิมขึนจากปีทีผ่านมาจํานวนเงิน 28.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 118.39 สําหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับปี 2560 กําไร 2.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 ทีมีผลขาดทนุ 11.74 ล้านบาท  
 
ตารางที 2  การเปรียบเทียบงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ระหว่างปี 2560 และปี 2559                          (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

รายได้จากการบริการ – ธุรกิจบําบดักากของเสียอตุสาหกรรม 269,180 283,136 -4.93 

รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 73,232 95,373 -23.22 

รายได้อืน 14,160 10,875 +30.21 

รวมรายได้ 356,572 389,384 -8.43 

ค่าใช้จ่าย -ต้นทนุธุรกิจบริการ 181,371 185,150 -2.04 

-ต้นทนุธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 45,051 61,086 -26.25 

              -คา่ใช้จ่ายในการขาย 15,321 15,823 -3.17 

              -คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 99,115 107,856 -8.10 

              -ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพือขาย 0 9,706 -100.00 

              -ขาดทนุจากการด้อยค่าของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 0 15,704 -100.00 

              -ต้นทนุทางการเงิน 7,144 13,108 -45.50 

รวมค่าใช้จ่าย 348,002 408,433 -14.80 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

8,570 (19,049) +144.99 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (36) 0 - 100.00 

กําไร(ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้) 8,534 (19,049) +144.80 

(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (4,155) (4,772) -12.93 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี 4,379 (23,821) +118.38 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
     -กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

     -ภาษีเงินได้เกียวกบักําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

     -กําไร(ขาดทนุ)ทียงัไมเ่กิดขนึจริงจากการเปลียนแปลง 

มลูคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย          

     -ปรับปรุงขาดทนุจากการเปลียนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของ  

หลกัทรัพย์เผือขายเป็นขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 
 

      (1,215) 

 

          243 

 

      (1,120) 

       

               0 

 
 

       1,516 

 

         (303) 

 

        1,157 

       

        9,706 

 
 

-180.15 

 

+180.20 

 

-196.80 

 

     -100.00 

           รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ (2,092) 12,076 -117.32 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2,287 (11,745) +119.47 
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2.  ฐานะการเงนิ (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 

หน่วย : พันบาท 

สนิทรพัยร์วม หนสีนิรวมและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

 

0.7% 

 

0.7% 
 

 
    
1,651,391   

    
1,639,963   

     
1,651,391   

    
1,639,963   

สนิทรัพย์
หมนุเวยีน 

        
679,005  

         
298,046  

หนสีนิ
หมนุเวยีน 

 
        

590,018    
         

165,596   

สนิทรัพย์
ไม่

หมนุเวยีน 

        
972,386         

1,049,945  
 

           
98,559            

136,093  

หนสีนิไม่
หมนุเวยีน  

  

      
1,254,786             

1,338,274  
สว่นของผูถ้อื

หุน้ 

 

        

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 

 
 

 (1)  สินทรัพย์รวม 
 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 จํานวนมลูคา่ 1,639.9 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ

กับ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 1,651.4 ล้านบาท เป็นการลดลงในสินทรัพย์ 11.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 

0.70 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 

 (1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน มลูคา่ 590.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ 

679.0 ล้านบาท ลดลง 89.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.10  (ดตูารางที 3) 

 

ตารางที 3  การเปรียบเทียบสนิทรัพย์หมุนเวียน ระหว่างปี 2560 และปี 2559                                (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 24,299 60,664 -59.94 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 73,269 80,821 -9.34 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 491,401 531,154 -7.48 

สนิค้าคงเหลือ 536 799 -32.92 

เงินมดัจําคา่ซือทีดิน 0 5,361 -100.00 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 513 206 +149.03 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 590,018 679,005 -13.10 
 



-5- 

 

 

 

                  ลูกหนีการค้าและลูกค้าอืนของปี 2560 เป็นเงิน 73.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นเงิน 

80.82 ล้านบาท ลดลง 7.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.34  สําหรับลกูหนีการค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยงัไม่ได้เรียกเก็บเงิน)

ของปี 2560 เป็นเงินจํานวน 38.9 และมีการเผือหนีสงสยัจะสูญ 1.2 ล้านบาท (3.08%) จะมีลกูหนีการค้าสทุธิ 37.7 

ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 นนั ลกูหนีการค้าจํานวน 32.9 ล้านบาท ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู จํานวน 0.9 ล้านบาท

(2.74%) ลกูหนีสทุธิเป็นเงิน 32.0 ล้านบาท 

  สําหรับปี 2560 นันลูกหนีอืนเป็นเงิน 32.4 ล้านบาท ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท 

(4.32%) และปี 2559 ลกูหนีอืนเป็นเงิน 43.9 ล้านบาท คา่เผือหนีสงสยัจะสญูเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (3.19%)  
  
ตารางที 4   เปรียบเทียบลูกหนีการค้า ระหว่างปี 2560 และปี2559                                                  (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

เรียกเกบ็เงนิแล้ว –ลกูหนีการค้าธุรกิจบริการ 

     -ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 

     -เกินกําหนดชําระ – น้อยกว่า 3 เดือน 

     -มากกวา่ 3 เดือนถงึ 6 เดือน 

     -มากกวา่ 6 เดือนถงึ 12 เดือน 

     -มากกวา่ 12 เดือนขนึไป 

 

27,003 

10,698 

198 

291 

699 

 

21,803 

10,156 

284 

7 

638 

 

+23.85 

+5.34 

-30.28 

+4,057.14 

+9.56 

รวม 
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู 
สุทธิ 

38,889 
(1,189) 
37,700 

32,888 
(929) 

31,959 

+18.25 
+27.99 
+17.96 

 

        ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ตารางที 5) ประกอบด้วย  

 
ตารางที 5   ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559                     (1,000 บาท) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2559 852,096 

ซือ/โอนเข้า 57,262 

จําหน่าย/โอนออก (368,575) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (9,629) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 531,154 

ซือ/โอนเข้า 5,298 

จําหน่าย/โอนออก (53,463) 

กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8,412 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 491,401 

 

                         (1.2)  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มีมลูค่า 1,049.9 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 972.4 ล้านบาท เป็นการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 77.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 7.98 (ตารางที 6) 
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  ตารางที 6     เปรียบเทียบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ระหว่างปี 2560 และปี 2559                               (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีการคําประกนั 756 1,956        - 61.35 

เงินลงทนุระยะยาว-หลกัทรัพย์เผือขาย 7,332 8,452       - 13.25 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 564 0 +100.00 

ทีดินและสงิปลกูสร้างรอการพฒันา 619,797 619,797 0 

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 87,280 91,108 - 4.20 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 282,215 218,198 +29.34 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4,916 4,177 +17.69 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 6,087 7,674 - 20.68 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน    

     -ต้นทนุในการเตรียมหลมุฝังกลบ 20,082 0 +100.00 

     -ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจ่าย 17,215 17,258 - 0.25 

     -อืนๆ               3,701 3,766 - 1.73 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,049,945 972,386 +7.98 
 

 (2)  หนีสินรวม 
 บริษัทฯมีหนีสินรวมสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มลูค่า 301.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2559  มลูคา่ 396.6 ล้านบาท ลดลง 94.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.93 (ตารางที 7) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 หนีสนิรวมของบริษัทฯแบง่ออกเป็น 

                         (2.1) หนีสินหมนุเวียน มลูค่า 166.0 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 

298.0 ล้านบาท ลดลง 132.4  ล้านบาท หรือร้อยละ 44.44 เป็นการลดลงของการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 
 

                          (2.2) หนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มลูค่า 136.1 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 98.6  ล้านบาท เพิมขึน 37.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.1  เป็นการเพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะ

ยาว จากสถาบนัการเงินเพือซือเครืองจกัรและสร้างโรงงานทีศนูย์มาบตาพดุ 

 
ตารางที 7   เปรียบเทียบหนีสิน ระหว่างปี 2560 และปี2559                                                            (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 
หนีสนิหมุนเวียน  
   -เงินกู้ ยืมระยะสนั 

   -เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน –กิจการอืน 

   -เงินรับลว่งหน้าจากการขายทีดินและสงิปลกูสร้างรอการพฒันา 

   -เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 

   -หนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงินสว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 

 

50,000 

75,746 

21,984 

17,528 

338 

 

208,462 

83,951 

0 

5,519 

114 

 

-76.01 

-9.77 

+100.00 

+217.59 

+196.49 
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ตารางที 7   เปรียบเทียบหนีสิน ระหว่างปี 2560 และปี2559 (ต่อ)                                                    (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 
หนีสนิหมุนเวียน  
   -เงินกู้ ยืมระยะสนั 

   -เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน –กิจการอืน 

   -เงินรับลว่งหน้าจากการขายทีดินและสงิปลกูสร้างรอการพฒันา 

   -เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี 

   -หนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 

 

50,000 

75,746 

21,984 

17,528 

338 

 

208,462 

83,951 

0 

5,519 

114 

 

-76.01 

-9.77 

+100.00 

+217.59 

+196.49 

รวมหนีสนิหมุนเวียน 165,596 298,046 -44.44 
หนีสนิไม่หมุนเวียน 
     -เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน

หนงึปี 

     -หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี 

     -ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

     -หนีสินไมห่มนุเวียนอืน                                                                             

 

97,043 

 

514 

4,536 

34,000 

 

61,481 

 

118 

2,960 

34,000 

 

    +57.84   

 

+335.59 

+53.24 

0 

รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 136,093 98,559 +38.08 
รวมหนีสนิ 301,689 396,606 -23.93 

  
 (3)  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
                  บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสีบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเซียพฒันา แลนด์ จํากดั บริษัท อินดสัเทรียล 

เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากดั บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากดั และบริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั โดย บริษัท 

เอเชียพฒันา แลนด์ จํากดั ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนักําลงัดําเนินงานอยู่ทงัหมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็น

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย 3 โครงการ และ โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพือให้เช่า 2 โครงการ และยงัถือครองทีดิน

จํานวนหนึงเพือการพัฒนาในอนาคต บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด ปัจจุบัน ทางบริษัทมี

นโยบายนําทีดินมาจดัทําโครงการใหม่ทีเขาไม้แก้ว จงัหวดัชลบรีุ โดยปัจจบุนัอยู่ในขนัตอนการติดต่อประสานงานและ

ขออนญุาตจากทางราชการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากดั และบริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั ได้ถกูจดัตงัมาเพือ

ยืนข้อเสนอขายไฟฟ้ากับทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน หรือ กกพ. ปัจจุบนัทังสองบริษัทได้ยืน

หนงัสือร้องเรียนตอ่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเรืองขอความเป็นธรรม ซงึสํานกังานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคําร้องเรียน

แล้ว 
  

ตารางที 8   เปรียบเทียบเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ระหว่างปี 2560 และ ปี2559                                (1,000 บาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

  บริษัท เอเซยีพฒันา แลนด์ จํากดั 

  บริษัท อินดสัเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากดั 

  บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบลิ จํากดั 

  บริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั 

     หกั คา่เผือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   

430,000 

200,000 

14,000 

14,000 

(79,892) 

430,000 

200,000 

14,000 

14,000 

(79,892) 

0 

0 

0 

0 

0 

รวม 578,108 578,108 0 
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                  (4)  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
                  บริษัทฯ มีการลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Otani (s) Pte. Ltd ในการจดัตงับริษัท เจนโก้ โอตานิ จํากดั 

(GO) ตามเงือนไขของสญัญาร่วมทนุ เพือลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานบําบดันําเสียเบืองต้น โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้น

สามญัจํานวน 59,997 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รวมเป็นมลูคา่ทงัสนิ 0.6 ล้านบาท 
 

3. สภาพคล่อง (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

 (1) อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯ มีอตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 3.6 เท่าเมือเปรียบเทียบกบั 

2.3 เท่า ณ วนัที 31  ธันวาคม 2559 คิดเป็นการเพิมขึนอตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนจํานวน 1.3 เท่า เนืองจากสินทรัพย์

หมนุเวียนลดลง 89.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13.1 ในขณะทีหนีสินหมนุเวียนลดลง 132.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 

44.4 สาเหตกุารลดลงของสินทรัพย์หมนุเวียน เกิดจากการลดลงของต้นทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และการตดัจําหน่าย

เงินมดัจําค่าซือทีดินปินทอง 5.4 ล้านบาท และหนีสินหมนุเวียนลดลงจํานวนมากเนืองจาดบริษัทได้มีการชําระคืนเงิน

กู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินจํานวน 158.5 ล้านบาท 

 

 (2)  อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 0.23 เท่า เมือ

เทียบกับ 0.32 เท่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นการลดลงในอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน  

0.09 เท่า เนืองจากหนีสินรวมลดลง 94.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.9 ขณะทีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิมขึน 83.5 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.6  

 

4.  สรุปภาพรวมธุรกรรมบริษัทฯในสิบสองเดอืนของปี 2560 
  

 ในปี 2560 นีบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวนเงิน 6.087 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 

2559 จํานวนเงิน 7.673 ล้านบาท    
 

ตารางที 9    เปรียบเทียบสนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ระหว่างปี 2560 และปี 2559             (1,000 บาท)     

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 423 372 +13.71 

วสัดคุงเหลือ 536 536 0 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,317 2,933 -55.10 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 907 592 +53.21 

ประมาณการหนีสนิระยะสนั 1,319 1,617 -18.43 

ผลขาดทนุทางภาษียกไป 1,172 1,172 0 

อืนๆ 413 452 -8.63 

รวม 6,087 7,674 -20.68 
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 ภาษีเงินได้คํานวณจากผลต่างสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีระหว่างปี 2560 และปี 2559 จํานวนเงิน

6.087 ล้านบาท และ 7.674 ล้านบาท ตามลําดบั  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2560 เป็นเงิน 4.156 ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 เป็นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.772 ล้านบาท (ดงูบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ) 
  

ตารางที 10   การเปรียบเทียบภาษีเงนิได้ ระหว่างปี 2560 และปี 2559                                           (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ±% 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

     - คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 

 

(2,326) 

 

(5,146) 

 

-54.80 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

     - รายได้ (คา่ใช้จ่าย ) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล 

        แตกตา่งชวัคราวและการกลบัรายการแตกตา่งชวัคราว 

 

 

(1,830) 

 

 

374 

 

 

-589.30 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (4,156) (4,772) -12.91 

 

5. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขนึ 
 

                ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจเกิดขนึ ดงันี 
 

1. หนีสนิทีอาจเกิดขนึจากการทีธนาคารในประเทศได้ออกหนงัสือคําประกนับริษัทเพือคําประกนัสญัญาเช่า

และสญัญาการให้บริการบําบดักากเป็นจํานวน 36.7 ล้านบาท และ 41.5 ล้านบาท ตามลําดบั 
2. หนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีธนาคารในประเทศได้ออกหนงัสือคําประกนับริษัทเพือคําประกนัการจดัทํา

สาธารณปูโภคโดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์คําประกนัเป็นจํานวน 0.8 ล้านบาท และ 

13.7 ล้านบาท ตามลําดบั 

3. ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ เป็นจํานวน 7.1 ล้านบาท และ 46.5 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

6. ความคืบหน้าของโครงการลงทุนทเีกดิขึนในปี 2560 
  

- โครงการผลิตเชือเพลิงจากขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตรายทีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุได้แล้วเสร็จใน

ไตรมาสที 4 ของปี 2560 และบริษัทฯได้รับในอนญุาตประกอบกิจการในไตรมาสที 1 ของปี 2561 ทาง

บริษัทฯได้จดังานเปิดตวัและพาลกูค้าปัจจบุนัของบริษัทฯ เข้าเยียมโรงงานอย่างเป็นทางการในเดือน

พฤษจิกายนทีผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกบัโรงงานต่างๆทนัทีทีใบอนญุาตประกอบกิจการ

แล้วเสร็จ 

- โครงการหลมุฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายทีศูนย์ผงักลบราชบุรี ปัจจุบนังานก่อสร้างหลมุผัง

กลบได้แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ในไตรมาสที 1 ของปี 

2561 

- ในปี 2560 ทีผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการจดัตงับริษัทย่อยโดยในนาม บริษัท เจนโก้ โอตานิ จํากดั เพือ

ลงทนุการก่อสร้างโรงงานบําบดันําเสียเบืองต้น เพือเป็นการลดต้นทนุในการบําบดันําเสียบางประเภท 

ปัจจุบันโครงการโรงงานบําบัดนําเสียเบืองต้นอยู่ในขันตอนของการออกแบบโรงงาน และจัดหา

ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 



-10- 

 

 

 

 

7. ทุนเรือนหุ้น 
 
  ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมือวนัที 28 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เพิมทนุจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 1,190 

ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 1,428 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 238,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครังที 2 (GENCO-W2)  และการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวนไม่เกิน 238,000,000 หุ้น เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัออกใหมข่องบริษัทฯ ครังที 2 (GENCO-W2) 

                 ทงันีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2560 
 

 ในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ครังที 1 (GENCO-W1) จํานวน 51,508,245 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัใหม่จํานวน 81,202,034 หุ้น ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2560 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครังที 1 (GENCO-W1) ทีไม่ได้ใช้สิทธิและ

หมดอายแุล้วจํานวน 42,734,433 หน่วย 
 


