
 
 

 

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจาํปี 2561 
(Management Discussion and Analysis for the Year 2018) 

 

 

1.   ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2561 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก

อตุสาหกรรม และสายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 302.8 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของปี 

2560 จํานวน 342.4  ล้านบาท ลดลง 39.6  ล้านบาท หรือร้อยละ 11.56  สาํหรับรายได้อ่ืน ๆ ของปี 2561 เป็นเงิน 18.1 

ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 เป็นเงิน 14.2 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีกําไรจากการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างรอ

การพฒันา เป็นเงิน 167.8 ล้านบาท และมีกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ เป็นเงิน 4.2 ล้านบาท ตาราง

ข้างล่างแสดงอตัราส่วนแบ่งของรายได้ระหว่างสองสายธุรกิจ โดยปี 2561 นัน้สายธุรกิจให้บริการจัดการบําบดัและ

กําจดักากอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 54.12 และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 7.31 ท่ีเหลือเป็นรายได้

อ่ืนๆ อีกร้อยละ 38.57 สาํหรับปี 2560 สายธุรกิจบําบดักากของเสยีอตุสาหกรรมมีสว่นแบง่ร้อยละ 75.49 ในขณะท่ีสาย

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีสว่นแบง่ร้อยละ 20.54 และอีกร้อยละ 3.97 เป็นรายได้อ่ืน ๆ (ดรูายละเอียดของรายได้จากข้อ 1 

และข้อ 2) 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบอัตราส่วนแบ่งยอดรายได้ของสองสายธุรกจิ ระหว่างปี 2561 และปี 2560  

 

ปี 

ธุรกิจบําบดักากของ

เสยีอตุสาหกรรม 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ รายได้อ่ืน ๆ รวมรายได้ทัง้หมด 

2561 54.12% 7.31% 38.57% 100.00% 

2560 75.49% 20.54% 3.97% 100.00% 

  

เปรยีบเทยีบยอดรายไดร้วม ปี 2561 และปี 2560

หน่วย : พันบาท

492,846   
38.2%

356,572   

ธุรกจิบําบัดกากอุตสาหกรรม

ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อ ื�นๆ 
ปี 2561 ประกอบดว้ย
-รายไดอ้ ื�น
-กําไรจากการขายที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งรอการพัฒนา
-กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ ื�อการลงทุน

14,160      

2561 2560

73,232      190,093     

36,032      

266,721     
269,180     
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              (1) รายได้สายธุรกิจบาํบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบําบัดกาก 

ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง) 

 รายได้ค่าบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2561 เป็นเงิน 266.7 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2560 

จํานวนเงิน 269.2 ล้านบาท ลดลงจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 2.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.92 รายได้

ค่าบริการลดลง เน่ืองจากลูกค้ารายใหญ่บางรายมีระบบบําบัดกากของเสียเป็นของตนเอง และลูกค้าบางกลุ่ม

อตุสาหกรรมได้ลดกําลงัผลติในช่วงต้นปี 2561  

 ต้นทนุธุรกิจคา่บริการสาํหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะเวลา

เดียวกนัของปี 2560 อยูใ่นร้อยละ 67.38 
 

 (2) รายได้จากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ยอดรายรับของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปี 2561 เป็นเงิน 36.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัเวลาเดียวกนั 

ของปี 2560 ท่ีมียอดรายได้ 73.2 ล้านบาท ทําให้รายได้ปี 2561  ตํ่ากว่าปี 2560 จํานวน 37.2 ล้านบาท รายรับของ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีสดัสว่นท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทรงตวั และยงัไม่มีนโยบายจาก

รัฐบาลในการกระตุ้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีนา่สนใจ ทําให้ลกูค้าชะลอการตดัสนิใจในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์  

 ต้นทนุอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2561 ตํ่ากว่าปี 2560 จํานวน 22.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.32 ของ

รายได้ เมื่อเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี 2560 ร้อยละ 61.52 ต้นทนุของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีสดัส่วนท่ี

เพ่ิมขึน้ อนัเน่ืองมาจาก ในปี 2561 มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการเก่า ให้อยู่ในสภาพท่ีดีขึน้ พร้อมขายให้ลกูค้า จึงสง่ผล

ให้ต้นทนุสงูขึน้ 
 

 (3) กาํไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา  

 บริษัท มีกําไรจากการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างรอการพฒันาของปี 2561 เป็นเงิน 167.8 ล้านบาท 

ในขณะท่ีปี 2560 ไม่มีรายการดงักลา่ว จึงทําให้รายได้เพ่ิมขึน้ 167.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0  กําไรจากการขาย

ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันาเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีการขายท่ีดิน “โครงการแจ้งวฒันะ” จํานวน 2 แปลง และ

บริษัทยอ่ยมีการขายท่ีดิน “โครงการเอกมยั” จํานวน 1 แปลง 
 

              (4) กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 บริษัท มีกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของปี 2561 เป็นเงิน 4.2 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 

2560 ไมม่ีรายการดงักลา่ว จึงทําให้เพ่ิมขึน้ 4.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0  กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทนุเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีการขายท่ีดินจดัสรรพร้อมสิง่ปลกูสร้าง “โครงการซี-สเปซ สามโคก” จํานวน 3 แปลง  
 

              (5) รายได้อื่น  

 บริษัท มีรายได้เงินปันผลและรายได้อ่ืนๆ เป็นเงิน 18.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกนัของปี 2560 เป็นเงิน 14.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.46  รายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัท

มีการบริหารจดัการการขายวสัดหุรืออปุกรณ์เสือ่มสภาพท่ีดีขึน้ 
 

 (6) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2561 เป็นเงิน 107.2 ล้านบาท หรืออตัรา

ร้อยละ 33.42 ของรายได้โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจํานวน 114.4 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 32.09 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2561 นี ้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตํ่ากว่าจากปี 2560 
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ประมาณ 7.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 
  

 (7) ขาดทุนจากการด้อยค่า 

  บริษัทฯ มีขาดทนุจากการลดมลูค่าของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5.7 ล้านบาท , ขาดทนุจาก

การด้อยคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1.2 ล้านบาท  และขาดทนุจากการด้อยค่าของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างรอ

การพฒันา 1.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ไมม่ีรายการดงักลา่ว 
 

 (8) ต้นทุนทางการเงนิ 

 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2561 เป็นเงิน 8.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 จํานวนเงิน 7.1 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.86  ต้นทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน ในการลงทนุอาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัรท่ีศนูย์มาบตาพดุ สง่ผลให้ดอกเบีย้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
 

               (9)    งบกาํไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ            

 กําไรขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2561 เป็นเงิน 119.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 จํานวนเงิน 4.38 

ล้านบาท ทําให้เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจํานวนเงิน 115.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2,627.59 สําหรับงบ(กําไร)ขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 2561 กําไร 114.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีกําไร 2.29 ล้านบาท  

 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทยีบงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ระหว่างปี 2561 และปี 2560                  (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

รายได้จากการขายและให้บริการ – ธุรกิจบําบดักากของเสยีอตุสาหกรรม 266,721 269,180 -0.91 

รายได้จากการขาย – ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 36,032 73,232 -50.79 

กําไรจากการขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันา 167,789 0 +100.00 

กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 4,191 0     +100.00 

รายได้อ่ืน 18,113 14,160 +27.92 

รวมรายได้ 492,846 356,572 +38.22 

ค่าใช้จ่าย-ต้นทนุขายและบริการ ธุรกิจบําบดักากของเสยีอตุสาหกรรม   195,408 181,371 +7.74 

 -ต้นทนุขาย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 22,817 45,051 -49.35 

          -คา่ใช้จ่ายในการขาย 9,571 15,321 -37.53 

           -คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 97,675 99,115 -1.45 

            -ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,721 0 +100.00 

            -ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,150 0 +100.00 

           -ขาดทนุจากการด้อยคา่ของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันา 1,030 0 +100.00 

            -ต้นทนุทางการเงิน 8,705 7,144 +21.85 

รวมค่าใช้จ่าย 342,077 348,002 -1.70 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

150,769 8,570 +1,659.26 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (58) (36) +61.11 
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รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 150,711 8,534 +1,666.00 

(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (31,282) (4,155) +652.88 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี 119,429 4,379 +2,627.31 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

      -กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

     -ภาษีเงินได้เก่ียวกบักําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

     -กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลง 

มลูคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย          

     -ปรับปรุงขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของ  

หลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 

 

      (2,611) 

 

          522 

 

      (4,059) 

       

        1,150 

 

 

      (1,215) 

 

          243 

 

      (1,120) 

       

               0 

 

 

+114.89 

 

+114.81 

 

+262.41 

 

    +100.00 

           รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ (4,998) (2,092) +138.91 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 114,431 2,287 +4,903.54 

                     

2.  ฐานะการเงนิ (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

หน่วย : พันบาท

0.7% 0.7%

1,650,965   1,639,963   1,650,965    1,639,963   

590,018        100,009         

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60

หนี�สนิไม่
หมุนเวยีน136,093        

1,338,274      

สนิทรัพย์
ไม่

หมุนเวยีน
840,398        

165,596        

109,472         

1,441,484      

สนิทรัพย์
หมุนเวยีน

หนี�สนิ
หมุนเวยีน

ส่วนของผู ้
ถอืห ุน้

สนิทรพัยร์วม หนี�สนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้

810,567        

1,049,945     
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 (1)  สินทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ  มีสินทรัพย์รวมสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวนมูลค่า 1,650.9 ล้านบาท  เมื่อ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 1,639.9 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์ 11.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.67 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯแบง่ออกเป็น 

(1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน มลูคา่ 810.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

มลูคา่ 590.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 220.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.39  (ดตูารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทยีบสนิทรัพย์หมุนเวียน ระหว่างปี 2561 และปี 2560                          (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 291,686 24,299 +1,100.40 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 56,208 73,269 -23.28 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 460,834 491,401 -6.22 

สนิค้าคงเหลอื 849 536 +58.39 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 991 513 +93.18 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 810,568 590,018 +37.38 
 

                  ลูกหนีก้ารค้าและลูกค้าอ่ืนของปี 2561 เป็นเงิน 56.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นเงิน 

73.27 ล้านบาท ลดลง 17.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.28  สาํหรับลกูหนีก้ารค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ

เงิน) ของปี 2561 เป็นเงินจํานวน 32.8 และมีการเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1.2 ล้านบาท (3.65%) จะมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 

31.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 นัน้ ลกูหนีก้ารค้าจํานวน 38.9 ล้านบาท คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 1.2 ล้าน

บาท (3.08%) ลกูหนีส้ทุธิเป็นเงิน 37.7 ล้านบาท 

  สําหรับปี 2561 นัน้ลูกหนีอ่ื้นเป็นเงิน 25.3 ล้านบาท ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท 

(4.74%) และปี 2560 ลกูหนีอ่ื้นเป็นเงิน 32.4 ล้านบาท คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (4.32%)  

  

ตารางที่ 4  เปรียบเทยีบลูกหนีก้ารค้า ระหว่างปี 2561 และปี 2560                                          (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

เรียกเก็บเงนิแล้ว –ลกูหนีก้ารค้าธุรกิจบริการ 

     -ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 

     -เกินกําหนดชําระ – น้อยกวา่ 3 เดือน 

     -มากกวา่ 3 เดือนถงึ 6 เดือน 

     -มากกวา่ 6 เดือนถงึ 12 เดือน 

     -มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 

 

19,401 

12,454 

101 

74 

766 

 

27,003 

10,698 

198 

291 

699 

 

-28.15 

+16.41 

-48.99 

-74.57 

+9.58 

รวม 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

สุทธิ 

32,796 

(1,222) 

31,574 

38,889 

(1,189) 

37,700 

-15.67 

+2.77 

-16.25 
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        ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 (ตารางท่ี 5) ประกอบด้วย  
 

ตารางที่ 5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560    (1,000 บาท) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 531,154 

ซือ้/โอนเข้า 5,298 

จําหนา่ย/โอนออก (53,463) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8,412 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 491,401 

ซือ้/โอนเข้า 3,192 

จําหนา่ย/ตดัจําหนา่ย (23,681) 

โอนออก (5,005) 

ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (5,721) 

กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 648 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 460,834 

 

                         (1.2) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมลูค่า 840.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ 1,049.9 ล้านบาท เป็นการลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 209.5 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 19.95 (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทยีบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ระหว่างปี 2561 และปี 2560                            (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีการคํา้ประกนั 756 756                 0 

เงินลงทนุระยะยาว-หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 3,273 7,332        - 55.36 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 17,906 564 +3,074.82 

ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันา 363,772 619,797 - 41.31 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 75,875 87,280 - 13.07 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 308,640 282,215 +9.36 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 4,942 4,916 +0.53 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 5,054 6,087 - 16.97 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน    

     -ต้นทนุในการเตรียมหลมุฝังกลบ 29,069 20,082 +44.75 

     -ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 23,831 17,215 +38.43 

     -อ่ืนๆ               7,280                  3,701 +96.70 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 840,398 1,049,945 -19.96 
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 (2)  หนีสิ้นรวม 

 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ 209.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560  มลูคา่ 301.7 ล้านบาท ลดลง 92.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.56 (ตารางท่ี 7) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หนีส้นิรวมของบริษัทฯแบง่ออกเป็น 

                         (2.1) หนีส้นิหมนุเวียน มลูคา่ 100.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มลูค่า 

166.0 ล้านบาท ลดลง 66.0  ล้านบาท หรือร้อยละ 39.76 เป็นการลดลงของการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 

                         (2.2) หนีส้นิไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูค่า 109.5 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ 136.1 ล้านบาท ลดลง 26.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5  เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว 

จากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรและสร้างโรงงานท่ีศนูย์มาบตาพดุ 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทยีบหนีส้ิน ระหว่างปี 2561 และ ปี 2560                                                    (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

หนีส้นิหมุนเวียน  

   -เงินกู้ยมืระยะสัน้ 

   -เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น –กิจการอ่ืน 

   -เงินรับลว่งหน้าจากการขายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างรอการพฒันา 

   -เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

   -หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

   -ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 

 

0 

57,742 

0 

23,562 

237 

18,468 

 

50,000 

75,746 

21,984 

17,528 

338 

0 

 

-100.00 

-23.77 

-100.00 

+34.42 

-29.88 

+100.00 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 100,009 165,596 -39.61 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

     -เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

     -หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หนึง่ปี 

     -ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

     -หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน                                                                             

 

67,791 

 

277 

 

7,403 

34,000 

 

97,043 

 

514 

 

4,536 

34,000 

 

     -30.14     

 

-46.11 

 

+63.21 

0 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 109,471 136,093 -19.56 

รวมหนีส้ิน 209,481 301,689 -30.56 

  

 (3)  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสีบ่ริษัท ได้แก่ บริษัท เอเซียพฒันา แลนด์ จํากดั  บริษัท อินดสัเทรียล 

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

เอเชียพฒันา แลนด์ จํากดั ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจุบนักําลงัดําเนินงานอยู่ทัง้หมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็น

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 3 โครงการ และ โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า 2 โครงการ และยงัถือครองท่ีดิน

จํานวนหนึ่งเพ่ือการพัฒนาในอนาคต บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด ปัจจุบัน ทางบริษัทมี
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นโยบายนําท่ีดินมาจดัทําโครงการใหมท่ี่เขาไม้แก้ว จงัหวดัชลบรีุ โดยปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการติดต่อ ประสานงานและ

ขออนญุาตจากทางราชการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล้ จํากดั และบริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั ได้ถกูจดัตัง้มาเพ่ือ

ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากับทางสํานกังานคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน หรือ กกพ. ปัจจุบนัทัง้สองบริษัทได้ยื่น

หนงัสอืร้องเรียนตอ่ประธานผู้ตรวจการแผน่ดินเร่ืองขอความเป็นธรรม ซึง่สาํนกังานผู้ตรวจการแผน่ดินได้รับคําร้องเรียน

แล้ว โดยคําวินิจฉยัลา่สดุ ขอให้ กกพ. ดําเนินการทบทวนพิจารณาคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า และเยียวยาความ

เสียหายให้แก่บริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง คือ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล้ จํากัด และบริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั ซึ่ง

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณา 
  

ตารางที่ 8 เปรียบเทยีบเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ระหว่างปี 2561 และ ปี 2560                       (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

  บริษัท เอเซียพฒันา แลนด์ จํากดั 

  บริษัท อินดสัเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากดั 

  บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล้ จํากดั 

  บริษัท เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั 

     หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

     

430,000 

200,000 

14,000 

14,000 

(79,893) 

 

430,000 

200,000 

14,000 

14,000 

(79,893) 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

รวม 578,107 578,107 0 

 

               (4)  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

   บริษัทฯ มีการลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Otani (s) Pte. Ltd ในการจดัตัง้บริษัท เจนโก้ โอตานิ จํากดั 

(GO) ตามเง่ือนไขของสญัญาร่วมทนุ เพ่ือลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานบําบดันํา้เสียเบือ้งต้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้น

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

   บริษัท เจนโก้ โอตานิ จํากดั มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทนุจากทุนจดทะเบียนเดิม 1.0 ล้านบาทเป็น 30.0 

ล้านบาท โดยการเพ่ิมทนุจํานวน 29.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,900,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท เรียก

ชําระร้อยละ 25 คิดเป็นจํานวนเงิน 7.3 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทลงทนุเพ่ิมในสดัสว่นร้อยละ 60 จํานวน 1,740,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 2.5 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 4.4 ล้านบาท 

   บริษัท เจนโก้ โอตานิ จํากดั มีมติอนุมตัิเรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนร้อยละ 75 คิดเป็นจํานวนเงิน 21.8 

ล้านบาท ซึ่งเป็นสว่นของบริษัทจํานวน 1,740,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 7.5 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 13.1 ล้านบาท โดย

บริษัทชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว เรียบร้อยแล้ว 
 

3. สภาพคล่อง (บริษัทฯและบริษัทย่อย) 
 

 (1) อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ มีอตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 8.1 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกบั 

3.6 เทา่ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 คิดเป็นการเพ่ิมขึน้อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนจํานวน 4.5 เท่า เน่ืองจากสินทรัพย์

หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 220.6 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.39 ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวียนลดลง 66.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 

39.76 สาเหตกุารเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียน เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 267.39 
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ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนลดลง เน่ืองจากบริษัทได้มีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 50 

ล้านบาท 
 

 (2)  อัตราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 0.15 เท่า เมื่อ

เทียบกับ 0.23 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นการลดลงในอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน  

0.08 เทา่ เน่ืองจากหนีส้นิรวมลดลง 92.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.56 ขณะท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ 103.2 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.71  
 

4.  สรุปภาพรวมธุรกรรมบริษัทฯในสิบสองเดือนของปี 2561 
  

 ในปี 2561 นีบ้ริษัทมีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจํานวนเงิน 5.054 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 

จํานวนเงิน 6.087 ล้านบาท    

ตารางที่ 9 เปรียบเทยีบสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ระหว่างปี 2561 และปี 2560         

                                   (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 384 423 -9.21 

วสัดคุงเหลอื 536 536 0 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,416 1,317 +7.52 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.480 907 +63.17 

ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ 944 1,319 -28.43 

ผลขาดทนุทางภาษียกไป 0 1,172 -100.00 

อ่ืนๆ 294 413 -28.81 

รวม 5,054 6,087 -16.97 

 

 ภาษีเงินได้คํานวณจากผลตา่งสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีระหว่างปี 2561 และปี 2560 จํานวนเงิน

5.054 ล้านบาท และ 6.087 ล้านบาท ตามลําดบั  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2561 เป็นเงิน 31.282 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 เป็นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.156 ล้านบาท (ดงูบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ) 
  

ตารางที่ 10 การเปรียบเทยีบภาษีเงนิได้ ระหว่างปี 2561 และปี 2560                                      (1,000 บาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ±% 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

     - คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สาํหรับปี 

 

(29,727) 

 

(2,326) 

 

+1,178.03 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

     - รายได้ (คา่ใช้จ่าย ) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล 

        แตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการแตกตา่งชัว่คราว 

 

      (1,555) 

 

      (1,830) 

 

      -15.03 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (31,282) (4,156) +652.69 
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5. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ 
 

               ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ดงันี ้
 

1. หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารในประเทศได้ออกหนงัสอืคํา้ประกนับริษัทเพ่ือคํา้ประกนัสญัญาเช่า

และสญัญาการให้บริการบําบดักากเป็นจํานวน 36.9 ล้านบาท และ 36.7 ล้านบาท ตามลาํดบั 

2. หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารในประเทศได้ออกหนงัสือคํา้ประกนับริษัทเพ่ือคํา้ประกนัการจดัทํา

สาธารณปูโภคโดยมีเงินฝากประจําของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเป็นจํานวน 0.8 ล้านบาท และ 

0.8 ล้านบาท ตามลาํดบั 

3. ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ เป็นจํานวน 14.3 ล้านบาท และ 7.1 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

6. ความคืบหน้าของโครงการลงทนุที่เกดิขึน้ในปี 2561 
  

- ศนูย์คดัแยกขยะอตุสาหกรรมไมอ่นัตรายท่ีจงัหวดัลาํพนูได้แล้วเสร็จและเปิดดําเนินการในเดือนมกราคม 

2562 ท่ีผา่นมา และบริษัทมีแผนท่ีจะขยายศนูย์เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถรับขยะอตุสาหกรรมอนัตรายได้ 

- โครงการระบบบําบดันํา้เสยีเบือ้งต้น ซึง่เป็นโครงการร่วมระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัทโอตานิ จากประเทศ

ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัการก่อสร้างได้แล้วเสร็จไปกวา่ร้อยละ 90 เหลือในสว่นของการติดตัง้เคร่ืองจกัร อย่างไรก็

ตามทางบริษัทฯได้เข้าพบลกูค้าลว่งหน้าก่อนท่ีโรงงานจะแล้วเสร็จ เพ่ือจะเสนอขบวนการบําบดัใหม่กบั

ลกูค้า ทางบริษัทจะเร่ิมรับของเสียก่อนท่ีโรงงานจะแล้วเสร็จโดยใช้โรงงานเดิมบําบดัไปก่อนเพ่ือสร้าง

ฐานลกูค้าระหวา่งรอโรงงานใหมแ่ล้วเสร็จ 

- โครงการหลมุฝังกลบขยะอตุสาหกรรมไมอ่นัตรายท่ีศนูย์ราชบรีุการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตัง้แต่ปี 2561 ซึ่ง

ทางบริษัทมีความมัน่ใจวา่จะได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  
 

7. ทนุเรือนหุ้น 
 

   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตั ิ

  1. การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็น

   จํานวนเงิน 11.2 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

  2. การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 305.7 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 1,428 ล้านบาท 

   เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 1,122.3 ล้านบาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายซึ่งสํารอง

   ไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (GENCO-W1) และ

   ครัง้ท่ี 2 (GENCO-W2) จํานวน 305.7 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการ

   ลดทนุดงักลา่วข้างต้นกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
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