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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวร 
 4.1.1 ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินถาวร 
 ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินถำวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563  มีรำคำตำมบัญชี ดังนี ้

    หน่วย : พันบาท 

รำยกำร บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
รำคำทนุ ค่ำเสื่อมรำคำสะสม มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 

ที่ดิน  52,676 - 52,676 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่ำ 210,630 185,401 25,229 

อำคำรและส่วนปรับปรุง 185,955 119,763 66,192 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 401,913 318,362 83,551 
เครื่องตกแต่งตดิตั้งและเครื่องใช้ส ำนักงำน 41,003 39,366 1,637 

ยำนพำหนะ 27,961 24,125 3,836 
คอนเทนเนอร ์ 43,269 35,591 7,678 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - - - 
รวม 963,407 722,608 240,799 
 

 4.1.2 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม 
 สิ่งปลูกสร้ำงที่ศูนย์มำบตำพุดและเครื่องจักรของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจ ำนองเพื่อเป็นประกันวงเงิน
หนังสือค ้ำประกันกับธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ ำนวนเงินรวม 55.0 ล้ำนบำท  มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนเงินประมำณ 14.6 ล้ำนบำท  
 และบริษัทฯ ได้จดจ ำนองที่ดินรอกำรพัฒนำ จ ำนวน 8 แปลง เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะสั้นและ
ระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 184.50 ล้ำนบำท มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  จ ำนวนเงินรวมประมำณ 131.3 ล้ำนบำท 
 

 4.1.3 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรส ำนักงำนเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน  ซึ่งสัญญำเช่ำ
ส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ศูนย์แสมด า และศนูย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะกำรเช่ำ: สัญญำเช่ำและให้ใช้สิทธิกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรบ ำบัดและก ำจัดกำก
อุตสำหกรรมกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ) 

อำยุสัญญำเช่ำ: มีระยะเวลำเช่ำและให้ใช้สทิธิกำรด ำเนินงำน 10 ปี  ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ
ดังกล่ำว บริษัทฯ ต้องจ่ำยคำ่เช่ำรำยปี ปีท่ี 1-5 เป็นเงินประมำณ 1.1 ล้ำนบำท
ต่อปี ปีท่ี 6-10 เป็นเงินประมำณ 1.4 ล้ำนบำทต่อปี และค่ำธรรมเนยีมกำรใช้
สิทธิตำมอัตรำของกำกท่ีให้บริกำร สัญญำนีม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 ตุลำคม 
2549 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 ต่อมำเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2559 บริษัท
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ฯ ได้ต่อสัญญำเช่ำเป็นเวลำ 10 ปี นับตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันท่ี 30 
กันยำยน 2569 บริษัทฯ ผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำตอบแทนดังน้ี 1) ค่ำเช่ำที่ดินกับ
กรมธนำรักษ์ตำมอัตรำที่กรมธนำรักษ์ก ำหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่ำงกำรท ำสัญญำ 2) 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิเป็นรำยเดือนตำมอตัรำของกำกที่ให้บริกำร  ค่ำเช่ำและ
ค่ำธรรมเนยีมกำรใช้สิทธสิ ำหรับปี 2563 มีจ ำนวน 2.6 ล้ำนบำท 

(2) ศูนย์มาบตาพุด 
ลักษณะกำรเช่ำ: สัญญำเช่ำท่ีดินกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึง่เป็นผูถ้ือหุ้นของ

บริษัทฯ) จ ำนวน 3 ฉบับ   
อำยุสัญญำเช่ำ: มีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี จนถึงเดือนพฤษภำคม 2569 เดือนสิงหำคม 2569 และ 

เดือนมีนำคม 2574 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยปีในอัตรำปลีะ 50,000 
บำท ต่อเนื้อที่หน่ึงไร่ เศษของไร่ให้ค ำนวณตำมส่วนตำมที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำ 
โดยจะมีกำรเปลีย่นแปลงค่ำเช่ำทกุๆ 10 ปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรำ
ค่ำเช่ำเดิม ค่ำเช่ำส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวน 5.7 ล้ำนบำท   

 

 4.1.4 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญ 
 -ไม่มี- 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ  มีนโยบำยให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม  รับนโยบำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้กิจกำรของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจกำรส ำคัญหรือมี
เหตุกำรณ์ส ำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ให้มีกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ หรือให้ควำม
เห็นชอบก่อน   ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จ ำนวน 5 แห่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ได้แต่งตั้งกรรมกำรในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม                  
รำยชื่อกรรมกำร 

GENCO บจ.เอเซีย
พัฒนำ
แลนด ์

บจ.อนิดัส 
เทรียลเวสต์ 
เมเนจเมนต์ 

(เอเซีย) 

บจ. เจนโก้  
รีนิวเอเบิ้ล 

 

บจ. เจนโก้ 
พลังงำน
สะอำด 

 

บจ. เจนโก้  
โอตำน ิ

 

(1)  นำยอัศวิน วิภูศิริ /, // /  / /  
(2)  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ /, // /  / /  
(3)  นำยบุรินทร์ อมรพิชิต /, // /  / / / 
(4)  นำยสุคนธ์  โชติช่วง   /    
(5)  นำยสุเทพ อมรรังสิโรจน์   /    

(6)  นำงสำวปัญญำ  พลพิพัฒน์      / 
(7)  ดร.อรุณ คงหนู      / 
 

หมำยเหต ุ /  =  กรรมกำรบริษัท   //  = กรรมกำรบริหำร   
4.3 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 -ไม่มี- 


