
 
 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2562 
 
1.   ผลการด าเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

 รายได้รวมส าหรับปี 2562 ของธุรกิจให้บริการจัดการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 282.7 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 302.8 ล้านบาท ลดลง 
20.1  ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 ส าหรับรายได้อื่น ๆ ของปี 2562 เป็นเงิน 15.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นเงิน 
18.1 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีก าไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้างรอการพฒันา เป็นเงิน 167.8 ล้านบาท และมีก าไร
จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ เป็นเงิน 4.2 ล้านบาท  
 สว่นแบ่งรายได้ปี 2562 ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 86.8 และธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์มีคิดเป็นร้อยละ 8.1 ที่เหลือเป็นรายได้อื่น ๆ อีกร้อยละ 5.1 ในขณะที่สว่นแบ่งรายได้ส าหรับปี 2561 ธุรกิจ
บ าบดักากของเสยีอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 54.1 ในขณะท่ีสายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ร้อยละ 7.3 และอีกร้อยละ 38.6 เป็น
รายได้อื่น ๆ (ดรูายละเอียดของรายได้จากข้อ (1) และข้อ (2)) 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราส่วนแบ่งยอดรายได้ของสองสายธุรกิจ ระหว่างปี 2562 และปี 2561  
 

ปี 
ธุรกิจบ าบดักากของ
เสยีอตุสาหกรรม 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รายได้อื่น ๆ รวมรายได้ทัง้หมด 

2562 86.80% 8.06% 5.14% 100.00% 
2561 54.12% 7.31% 38.57% 100.00% 

  

 



            (1) รายได้จากธุรกิจบ าบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 
  รายได้จากการให้บริการส าหรับปี 2562 มีจ านวน 258.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จ านวนเงิน 
266.7 ล้านบาท ลดลงจ านวน 8.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 รายได้คา่บริการลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึน้
ในปัจจบุนัสง่ผลให้ลกูค้าบางกลุม่อตุสาหกรรมลดก าลงัการผลติ อีกทัง้ลกูค้ามีนโยบายลดการฝังกลบ 
 ต้นทุนบริการส าหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของรายได้ ลดลงจากปี 2561 ที่มีต้นทุนคิดเป็น        
ร้อยละ 73.26 
 

 (2) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 ในปี 2562 มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 24.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัเวลาเดียวกนัของปี 
2561 ที่มีรายได้จ านวน 36.0 ล้านบาท ลดลงจ านวน 12.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจอยู่
ในภาวะชะลอตวั ทางบริษัทฯ จึงต้องเลือ่นแผนการพฒันาโครงการใหมอ่อกไป สนิค้าของบริษัทฯ จึงเป็นโครงการเดิมที่มีอยู่ 
อีกทัง้ยงัมีเร่ืองของมาตรการก ากบัสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั ทีม่ีการประกาศใช้อยา่งเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2562 ท าให้
ก าลงัซือ้และการตดัสนิใจซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของลกูค้าชะลอตวัลง  
 ต้นทนุอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 72.0 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนั
ของปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากในปี 2562 มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการเก่า ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ขึน้ พร้อมขายให้ลกูค้า จึงสง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้ 
 

 (3) ก าไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา  
 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายที่ดินรอการพฒันา “โครงการแจ้งวฒันะ” จ านวน 2 แปลง และบริษัท
ย่อยมีการขายที่ดินรอการพฒันา “โครงการเอกมยั” จ านวน 1 แปลง รวมเป็นเงิน 167.8 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 ไม่มี
รายการดงักลา่ว จึงท าให้รายได้ลดลง 167.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0  
 

            (4) ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายที่ดินจดัสรรพร้อมสิง่ปลกูสร้าง “โครงการซี-สเปซ สามโคก” จ านวน 3 แปลง ใน
ปี 2561 รวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2562 ไมม่ีรายการดงักลา่ว จึงท าให้รายได้ลดลงร้อยละ 100.0 
 

            (5) รายได้อื่น  
 บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลและรายได้อื่นๆ จ านวน 15.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนั
ของปีก่อนที่มีจ านวน 18.1 ล้านบาท ลดลง 2.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 เนื่องจากปี 2561 มีก าไรจากการขายทรัพย์สิน 
1.4 ลบ. และในปี 2562 บริษัทฯ มีการขายวสัดหุรืออปุกรณ์เสือ่มสภาพลดลง 
 

 (6) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2562 มีจ านวน 105.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.5 ของรายได้
โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจ านวน 107.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 ของรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าในปี 
2562 แม้ว่าจ านวนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะลดลงจากปี 2561 แต่มีสดัสว่นที่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมี
คา่ใช้จ่ายคงที่ในการด าเนินงานเทา่เดิมในขณะท่ีรายได้ลดลง 
 



 (7) ขาดทุนจากการด้อยค่า 
  ในปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทนุจากการด้อยคา่ของเคร่ืองจกัรโครงการ RDF จ านวน 23.5 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่มีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 2.9 ล้านบาท จากที่เคยบนัทกึขาดทนุจากการลดมลูคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไว้ในปี 
2561 จ านวน 5.7 ล้านบาท อีกทัง้ในปี 2561 มีขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1.2 ล้านบาท  
 

 (8) ต้นทุนทางการเงนิ 
 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2562 จ านวนเงิน 5.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 จ านวนเงิน 8.7 
ล้านบาท ลดลง 3.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 42.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้ทัง้หมดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 
2561 อีกทัง้ในปี 2562 มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในการลงทนุอาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัรที่ศนูย์
มาบตาพดุบางสว่น 
 

               (9)   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
 ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิจ านวน 34.8 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2561 มีก าไรสทุธิจ านวนเงิน 119.4 
ล้านบาท ซึง่ลดลงจ านวน 154.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 129.1 ส าหรับก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2562 มีขาดทนุ
จ านวน 35.6 ล้านบาท สว่นปี 2561 มีก าไร 114.4 ล้านบาท  
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ระหว่างปี 2562 และปี 2561                   
 (หนว่ย : พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 

รายได้จากการขายและให้บริการ – ธุรกิจบ าบดักากของเสยีอตุสาหกรรม  258,682  266,721 -3.0 
รายได้จากการขาย – ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  24,023  36,032 -33.3 
ก าไรจากการขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันา  -    167,789 -100.0 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  -    4,191 -100.0 
รายได้อื่น  15,329  18,113 -15.4 
รวมรายได้  298,034  492,846 -39.5 

ค่าใช้จ่าย 
            -ต้นทนุขายและบริการ ธุรกิจบ าบดักากของเสยีอตุสาหกรรม   

  
184,059  

 
195,408 

 
-5.8 

 -ต้นทนุขาย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  17,287  22,817 -24.2 
          -คา่ใช้จ่ายในการขาย  7,364  9,571 -23.0 
           -คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  98,475  98,705 -0.2 
            -ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  (2,874) 5,721 -150.2 
            -ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - 1,150 -100.0 
           -ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเคร่ืองจกัร  23,543  - +100.00 
            -ต้นทนุทางการเงิน  5,038  8,705 -42.1 
รวมค่าใช้จ่าย  332,892  342,077 -2.7 



รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

(34,858) 150,769 -123.1 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  (184) (58) +217.2 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  (35,042) 150,711 -123.3 
(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  229  (31,282) -100.7 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี  (34,813) 119,429 -129.1 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
      -ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
     -ภาษีเงินได้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
     -ก าไร(ขาดทนุ)ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย          
     -ปรับปรุงขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของ  
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 
 

(61) 
 

          12 
 

(744) 
       

- 

 
 

      (2,611) 
 

          522 
 

      (4,059) 
       

        1,150 

 
 

-97.6 
 

-97.7 
 

-81.7 
 

    -100.00 
           รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ (793) (4,998) -84.1 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (35,606) 114,431 -131.1 
                     
 

2.  ฐานะการเงนิ (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 

                                                                     



 (1)  สินทรัพย์รวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,567.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,651.0 ล้านบาท สนิทรัพย์ลดลง 84.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ
แบง่ออกเป็น 
 (1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 595.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 214.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.5 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสนิทรัพย์หมุนเวียน ระหว่างปี 2562 และปี 2561                                 (หนว่ย : พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  172,221  291,686 -41.0 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  56,512  56,208 +0.5 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  365,431  460,834 -20.7 
สนิค้าคงเหลอื  1,388  849 +63.5 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  303  991 -69.4 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  595,854  810,568 -26.5 

 

                  ลกูหนีก้ารค้าและลกูค้าอื่นของปี 2562 จ านวน 56.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีอยู่จ านวน 
56.2 ล้านบาท โดยปี 2562 มีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจ านวน 45.2 ล้านบาท ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าเรียกเก็บแล้วจ านวน 31.5 
ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้ารอเรียกเก็บจ านวน 15.8 ล้านบาท และมีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2.1 ล้านบาท (4.4%) สว่นปี 2561 มี
ลกูหนีก้ารค้าสทุธิจ านวน 49.5 ล้านบาท ประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าเรียกเก็บแล้วจ านวน 32.8 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้ายงัรอ
เก็บเงินจ านวน 18.7 ล้านบาท และมีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1.9 ล้านบาท (3.7%)  
  ส าหรับลกูหนีอ้ื่นปี 2562 มีจ านวน 11.8 ล้านบาท ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นเงิน 0.5 ล้านบาท (4.6%) 
และปี 2561 ลกูหนีอ้ื่นเป็นเงิน 6.7 ล้านบาท คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นเงิน 0.5 ล้านบาท (8.2%)  
  
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบลกูหนีก้ารค้าเรียกเก็บเงนิแล้ว ระหว่างปี 2562 และปี 2561                    (หนว่ย : พนับาท)      

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 
ลกูหนีก้ารค้าธุรกิจบริการ 
     -ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 
     -เกินก าหนดช าระ - น้อยกวา่ 3 เดือน 
                                - มากกวา่ 3 เดือนถงึ 6 เดือน 
                                - มากกวา่ 6 เดือนถงึ 12 เดือน 
                                - มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 

 
20,175 
10,195 

161 
62 

949 

 
19,401 
12,454 

101 
74 

766 

 
+4.0 
-18.1 

+59.4 
-16.2 

+23.9 
รวม 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
สุทธิ 

31,542  
(1,172) 
30,370 

32,796 
(941) 

31,855 

-3.8 
+24.5 

-4.7 
 



  ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 95.4 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 20.7 เนื่องจากในระหวา่งปีบริษัทฯ ยงัไมม่ีการพฒันาโครงการใหม ่แตม่ีการจ าหน่ายโครงการคงเหลือ รวมทัง้มี
การโอนไปอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพื่อให้เช่า จ านวน 81.3 ล้านบาท ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วย  
ตารางที่ 5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                  (หนว่ย : พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 
อาคารพาณิชย์เพื่อขาย 298,039 356,613 -16.4 
อาคารชดุเพื่อขาย 80,760 124,511 -35.1 
รวม 378,799 481,124 -21.3 
หกั  คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของต้นทนุการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
(13,368) 

 
(20,290) -34.1 

สุทธิ 365,431 460,834 -20.7 
 

                       (1.2)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมลูค่า 971.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 840.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 130.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 เนื่องจากในระหว่างปี
บริษัทยอ่ยมีการซือ้ที่ดินเพื่อเป็นพ่ีดินรอการพฒันาจ านวน 2 แปลง จ านวนเงิน 71.5  ล้านบาท รวมทัง้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุเพิ่มขึน้จากการโอนต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ระหว่างปี 2562 และปี 2561                                   (หนว่ย : พนับาท) 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีการค า้ประกนั 756 756                 0 
เงินลงทนุระยะยาว-หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 2,529 3,273 -22.7 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม  17,722  17,906 -1.0 
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันา  435,305  363,772 +19.7 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  152,499  75,875 +101.0 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  272,276  308,640 -11.8 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  4,551  4,942 -7.9 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  5,296  5,054 +4.8 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น    
     -ต้นทนุในการเตรียมหลมุฝังกลบ  47,234  29,069 +44.75 
     -ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย  25,623  23,831 +38.43 
     -อื่นๆ  7,313                7,280 +96.70 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 971,104 840,398 +15.6 

  
 
 



  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
  บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ในสี่บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จ ากัด ประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ปัจจุบนัก าลงัด าเนินงานอยู่ทัง้หมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3 โครงการ 
และ โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 2 โครงการ และยงัถือครองที่ดินจ านวนหนึ่งเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยใน
ระหวา่งปี 2562 มีการเพิ่มทนุจากทนุจดทะเบียนเป็น 630 ล้านบาท โดยการเพิ่มทนุจ านวน 200 ล้านบาท เรียกช าระร้อยละ 
50 คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท โดยบริษัทลงทนุในการเพิ่มทนุดงักลา่วจ านวน 100 ล้านบาทและการเพิ่มทนุของบริษัท
ยอ่ยไมม่ีผลท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ยเปลีย่นแปลง  
  บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด ปัจจุบัน ทางบ ริษัทมีนโยบายน าที่ดินมาจัดท า
โครงการใหมท่ี่เขาไม้แก้ว จงัหวดัชลบรีุ โดยปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการติดตอ่ ประสานงานและขออนญุาตจากทางราชการ  
  บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล้ จ ากดั และบริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จ ากดั ได้ถกูจดัตัง้มาเพื่อยืน่ข้อเสนอขาย
ไฟฟ้ากับทางส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน หรือ กกพ. ปัจจุบนัทัง้สองบริษัทได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเร่ืองขอความเป็นธรรม ซึ่งส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับค าร้องเรียนแล้ว  โดยมีค าวินิจฉัย
ขอให้ กกพ. ด าเนินการทบทวนพิจารณาค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟา้ และเยียวยาความเสยีหายให้แก่บริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง 
คือ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล้ จ ากดั และบริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จ ากดั ซึง่ปัจจุบนัผลการพิจารณาของ บริษัท เจนโก้รี
นิวเอเบิล้ จ ากดั ส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นว่าควรยตุิเร่ืองร้องเรียนนีไ้ว้เท่านี ้ทัง้นีปั้จจุบนัไม่มีการด าเนินการ
ใดๆ ในเร่ืองนีต้่อ ส าหรับบริษัท เจนโก้พลงังานสะอาด จ ากัด จากการที่ผู้ ตรวจการแผ่นดิน มีค าวินิจฉัยให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน หรือ กกพ.พิจารณาทบทวนค าร้องใหมเ่พื่อคืนสทิธิให้บริษัทฯ แต ่กกพ.ยงัไมด่ าเนินการ
ใดๆ ผู้ตรวจการแผน่ดินจึงสง่เร่ืองให้ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ พิจารณาตอ่ไป ซึง่ขณะนี ้เร่ืองอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 
  
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ระหว่างปี 2562 และ ปี 2561                                (หนว่ย : พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 
  บริษัท เอเซียพฒันา แลนด์ จ ากดั 
  บริษัท อินดสัเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากดั 
  บริษัท เจนโก้ รีนวิเอเบิล้ จ ากดั 
  บริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จ ากดั 
     หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

530,000 
200,000 
14,000 
14,000 

(85,793) 

430,000 
200,000 
14,000 
14,000 

(79,893) 

+23.3 
0 
0 
0 

+7.4 

รวม 672,207 578,107 +16.3 
 

              เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   บริษัทฯ มีการลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Otani (s) Pte. Ltd ในการจดัตัง้บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากดั (GO) 
ตามเง่ือนไขของสญัญาร่วมทุน เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานบ าบดัน า้เสียเบือ้งต้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญ
จ านวน 1,740,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 17.4 ล้านบาท 
   โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 0.2 ล้านบาท  
 



 (2)  หนีส้ินรวม 
 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มลูคา่ 183.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561  มลูค่า 209.5 ล้านบาท ลดลง 26.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 (ตารางที่ 7) หนีส้ินรวมของบริษัทฯ แบ่ง
ออกเป็น 
                         (2.1) หนีส้นิหมนุเวียนจ านวน 77.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ 100.0 
ล้านบาท ลดลง 22.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 เป็นการลดลงของการช าระคืนภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายจ านวน 18.5 
ล้านบาท และช าระเจ้าหนีก้ารค้าบางสว่น 
                          (2.2) หนีส้นิไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 105.7 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 จ านวน 109.5 ล้านบาท ลดลง 3.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5  เป็นการลดลงจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้เคร่ืองจกัรและสร้างโรงงานท่ีศนูย์มาบตาพดุ จ านวน 25.1 ล้านบาท แตม่ีการบนัทกึประมาณ
การหนีส้นิการปิดหลมุฝังกลบไมอ่นัตรายจ านวน 19.0 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบหนีส้ิน ระหว่างปี 2562 และ ปี 2561                                                          (หนว่ย : พนับาท) 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ±% 

หนีส้นิหมุนเวียน  
   -เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น –กิจการอื่น 
   -เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
   -หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
   -ภาษีเงินได้นติิบคุคลค้างจ่าย 

 
52,494  
 25,090  

 255 
- 

 
57,742 
23,562 

237 
18,468 

 
-9.1 

+6.5 
+8.0 

-100.00 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 77,839 100,009 -22.2 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
   -เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
  ภายในหนึง่ปี 
   -หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน
  หนึง่ปี 
   -ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
   -หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น                                                                             

 
42,679 

  
 22 

  
 10,010  
 52,975 

 
67,791 

 
278 

 
7,403 

34,000 

 
     -37.0 

 
-92.1 

 
+35.2 
+55.8 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 105,686 109,472 -3.5 
รวมหนีส้ิน 183,525 209,481 -12.4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. สภาพคล่อง (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

 (1) อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯ มีอตัราสว่นเงินทนุหมนุเวยีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 7.65 เทา่เมื่อเปรียบเทียบกบั 8.10  
เทา่ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 คิดเป็นการลดลงอตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนจ านวน 0.45 เทา่ เนื่องจากสินทรัพย์หมนุเวียน
ลดลง 214.7 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 26.5 และหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 22.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 การลดลงสว่น
ใหญ่เกิดจากการโอนต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุซึง่เป็นสนิทรัพย์ถาวร 
 

 (2)  อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 0.13 เท่า เมื่อเทียบ
กบั 0.15 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นการลดลงในอตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน  0.02 เท่า 
เนื่องจากหนีส้นิรวมลดลง 26.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 และสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 58.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0  
 

4. ความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่เกดิขึน้ในปี 2562 
  

- ศนูย์คดัแยกกากขยะไมอ่นัตรายที่จงัหวดัล าพนู ได้เปิดด าเนินการเมื่อประมาณต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบนั
อยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และปัญหาชุมชน
โดยรอบที่บริษัทคงต้องมีแผนการปอ้งกนัด้านสิง่แวดล้อมเพิ่มเติมให้มากกวา่ที่มีอยูข่ึน้ไปอีก  

- โครงการระบบบ าบดัน า้เสยีเบือ้งต้น ซึง่เป็นการร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบั บริษัท โอตานิ จ ากดั จากประเทศ
ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัได้ติดตัง้เคร่ืองจกัรเสร็จเรียบร้อยเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และเร่ิมทดรอง
เดินระบบเสร็จไปต้นท่ี 2563 นี ้ขณะนีก้ าลงัเร่ิมเดินระบบเชิงพาณิชย์ 

- โครงการหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่ศูนย์ราชบุรี ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับ
ใบอนญุาตครบถ้วนแล้ว พร้อมรับกากขยะจากลกูค้ามาระยะหนึง่แล้ว 

 
 
 




