
 
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สถานการณของบริษัทฯ 
 

 รายไดของธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหรรมของบริษัทในไตรมาส 3/2559 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบ

กับไตรมาส 1/2559 และ 2/2559 ทางบริษัทนั้นยังมุงเนนไปท่ีการรักษาฐานลูกคาและสรางลูกคาใหม ในไตรมาส 

3/2559 ทางบริษัทฯ ไดทําการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม ซึ่งคาดวาจะติดตั้งพรอมใชงานภายในไตรมาส 1/2560 ซึ่ง

จะทําใหบริษัทฯ สามารถรับกากอุตสาหกรรมชนิดใหมและจะสามารถขยายสูตลาดใหมของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน

ทางบริษัทฯ ไดทําการตอสัญญาเชาและใหใชสิทธิในการดําเนินงานของศูนยฯแสมดําและราชบุรี เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2559 โดยสัญญาเชาดังกลาวเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2569 อยางไรก็ดีทาง

บริษัทฯไดเตรียมลงทุนสําหรับศูนยฯทั้งสองเพื่อขยายธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสหกรรมทันทีหลังจากไดรับการ

ตอสัญญาเชาดังกลาว สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยรายไดในไตรมาส 3/2559 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2559 

และ 2/2559 รายไดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยประกอบดวย ยอดขายจากโครงการเดอะเพลนเนอรี่ คอนโดเมืองทอง

บางนา และ บี-ลีฟ ติวานนท  
 

2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 ยอดรายไดรวมของไตรมาส 3/2559 รวมท้ังส้ิน 92.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2558 ที่มี

รายไดรวม 89.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.9 ลานบาท หรือรอยละ 3.2 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับงวดเปนเงิน 

0.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ มีกําไร 0.9 ลานบาท 

 บริษัทฯมีรายไดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2559 รวมทั้งส้ิน 307.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.1 

ลานบาท หรืออัตรารอยละ 25 เมื่อเทียบกับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 โดยสามารถแบงเปนรายไดที่

เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหบริการ 21.4 ลานบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 37 ลานบาท 
 

 (1) รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ (คาบําบัดกาก-ฝงกลบ และ คาขนสง) 

 สําหรับไตรมาส 3/2559 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งส้ิน 72.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาส 3/2558 จํานวน 2.7 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 3.8 ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส 

3/2559 อยูที่อัตรารอยละ 65.7 
 

 (2) รายไดจาการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาส 3/2559 รวมทั้งส้ิน 17 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 

3/2558 จํานวน 1.7 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 9 ในขณะที่ตนทุนขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับ

ไตรมาส 3/2559 อยูที่อัตรารอยละ 70 
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 (3) รายไดอื่นๆ 

 บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆสําหรับไตรมาส 3/2559 รวมทั้งส้ิน 2.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2558 

จํานวน 1.9 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 210 
 

 (4) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 3/2559 รวมทั้งส้ิน 27.2 ลานบาท 

ลดลงจากไตรมาส 3/2558 จํานวน 6.3 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 18 คาใชจายในการขายและการบริหาร

คิดเปนอัตรารอยละ 29 ของรายไดรวมของบริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2558 คาใชจายในการขายและ

การบริหารอยูที่อัตรารอยละ 37 
 

3. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) สินทรัพยรวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีมูลคา 1,655 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 71.8 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 4.5 

(1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลคา 997.7 ลานบาท ลดลงจาก

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งส้ิน 4.2 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 

0.4 เงินสดของบริษัทฯ ลดลง 12.3 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 21.4 ลาน

บาท รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสวนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเกิดจากการเพิ่มขึ้น

ของลูกหนี้อื่น คิดเปนมูลคา 21.4 ลานบาท 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลคา 657.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งส้ิน 76.1 ลานบาท หรือเปนอัตรา

รอยละ 13 รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

มูลคา 75.2 ลานบาท เปนผลจากการสั่งซื้อเครื่องจักรใหมที่ศูนยบริการกําจัดกาก

อุตสาหกรรมมาบตาพุด มูลคา 101 ลานบาท 
 

 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีมูลคา 385.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สิน

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 68.9 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 21.7 

 (2.1) หนี้สินหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลคา 283.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งส้ิน 5.5 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 1.9 
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 (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลคา 101.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งส้ิน 63.5 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 

165 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 64.8 

ลานบาท 
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 1,269.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวน

ของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2.9 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 0.2 
 

 (4) สภาพคลอง (บริษัทฯ และบรษิัทยอย) 

  งวด 9 เดือน 

  2559 2558 

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 76.8 264.7 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 14.3 (69.1) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน  (105.5)  (35.3) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 78.9 (24.5) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (12.3) (129.1) 

เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 64.5 135.6 
 

 (4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 

30 กันยายน 2559 จํานวน 14.3 ลานบาท โดยคิดเปนคาเสื่อมราคา 26.5 ลานบาท 

 (4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกจิกรรมลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน 2559 จํานวน 105.5 ลานบาท รายการสําคัญเปนการลงทุนซื้ออปุกรณมูลคา 102 ลานบาท 

 (4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 บริษัทฯ มีกระแสสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดเกาเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 

2559 จํานวน 78.9 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 67 ลานบาท 
 

  ณ วันที่ 

  30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 3.5 3.6 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 0.3 0.25 

 
 


