คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
1. สถานการณของบริษัทฯ
รายไดของธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของป 2559 อันเนื่องมาจากการลดกําลังผลิตของลูกคาในบางกลุมอุตสาหกรรม
อย า งไรก็ ดี ท างบริ ษั ท ฯได ข ยายฐานลู ก ค า รายใหม แ ละได พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการบํ า บั ด และกํ า จั ด กาก
อุตสาหกรรมเพื่อใหสามารถรับกากอุตสาหกรรมประเภทใหมเขามาทดแทน โครงการที่ลงทุนในป 2559 นั้นเกิด
ความลาชาอันเนื่องมาจากการขออนุญาตและการกอสรางโรงงาน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของป
2560 นอกจากนี้ทางบริษัทฯไดเตรียมการขออนุญาตเปดหลุมขยะอุตสาหกรรมไมอันตรายตามเงื่อนไขการตอ
สัญญาเชาที่ดินจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯคาดวาเมื่อไดรับอนุญาตจากทางหนวยงานราชการทาง
บริษัทฯจะใชเวลากอสรางประมาณ 5 เดือน เมื่อทั้งสองสวนการลงทุนแลวเสร็จทางบริษัทฯจะมีชองทางการบริการ
แบบครบวงจรใหลูกคา สวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยรายไดในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 1 ของป 2559 คิดเปนรอยละ 66.5 ในป 2559 อันเนื่องมาจากความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
จากปลายป 2559 อยางไรก็ดีในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีทิศทางที่ดีขึ้น จํานวนลูกคาที่เขา
มาเยี่ยมชมโครงการมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคาดวารายไดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2
ตอไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯไดมีการลงทุนพัฒนาระบบภายในเชน ระบบ ERP เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯไดทําการศึกษาระบบการขนสงของเสียให
สามารถคลอบคลุมถึงผูประกอบการรายยอยได เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาและนําลูกคากลุม SME เขาสูระบบ
การบําบัดที่ถูกตอง
2. ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
ยอดรายไดรวมของไตรมาส 1/2560 รวมทั้งสิ้น 77.0 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2559 ที่มี
รายไดรวม 107.4 ลานบาท ลดลง 30.4 ลานบาท หรือรอยละ 28.3 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับงวดเปน
เงิน 1.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ มีกําไร 6.8 ลานบาท
(1) รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ (คาบําบัดกาก-ฝงกลบ และ คาขนสง)
สําหรับไตรมาส 1/2560 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 63.0 ลานบาท ลดลงจาก
ไตรมาส 1/2559 จํานวน 5.8 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 8.4 ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส
1/2560 อยูที่อัตรารอยละ 66.7

(2) รายไดจาการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาส 1/2560 รวมทั้งสิ้น 12.3 ลานบาท ลดลงจาก
ไตรมาส 1/2559 จํานวน 24.4 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 66.5 ในขณะที่ตนทุนขายของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาส 1/2560 อยูที่อัตรารอยละ 65.6
(3) รายไดอื่นๆ
บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆสําหรับไตรมาส 1/2560 รวมทั้งสิ้น 1.7 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2559
จํานวน 0.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 12.3
(4) คาใชจายในการขายและการบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 1/2560 รวมทั้งสิ้น 25.2 ลานบาท
ลดลงจากไตรมาส 1/2559 จํานวน 5.3 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 17.4 คาใชจายในการขายและการ
บริหารคิดเปนอัตรารอยละ 32.7 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2559 คาใชจายใน
การขายและการบริหารอยูที่อัตรารอยละ 28.4
3. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
(1) สินทรัพยรวม
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31มีนาคม 2560 มูลคา 1,629.6 ลานบาท ลดลงจาก
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 21.7 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 1.3
(1.1) สินทรัพยหมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มูลคา 648.4 ลานบาท ลดลงจาก
สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 30.6 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ
4.5 เงินสดของบริษัทฯ ลดลง 7.1 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลดลง 17.3 ลานบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสวนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเกิดจากการลดลงของ
ลูกหนี้อื่น คิดเปนมูลคา 17.8 ลานบาท
(1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มูลคา 981.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 8.8 ลานบาท หรือเปนอัตรารอย
ละ 0.9 รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคา
9.3 ลานบาท
(2) หนี้สินรวม
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีมูลคา 376.4 ลานบาท ลดลงจากหนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 20.2 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 5.1
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(2.1) หนี้สินหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มูลคา 280.5 ลานบาท ลดลงจาก
หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 17.5 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 5.9
(2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มูลคา 95.9 ลานบาท ลดลงจาก
หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 2.6 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 2.7
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการชําระเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 3.4
ลานบาท
(3) สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,253.2 ลานบาท ลดลงจากสวนของ
ผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1.6 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 0.1
(4) สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
งวด 3 เดือน
2560
60.6
22.7
10.0
(39.8)
(7.1)
53.5

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

2559
76.8
19.0
(38.8)
17.0
(2.8)
74.1

(4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 22.7 ลานบาท โดยคิดเปนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 17.4. ลานบาท และคาเสื่อม
ราคา 5.9 ลานบาท
(4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 จํานวน 10.0 ลานบาท รายการสําคัญเปนเงินรับลวงหนาจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการ
พัฒนามูลคา 21.9 ลานบาท
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(4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 จํานวน 39.8 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 95 ลานบาท
ณ วันที่
30 มีนาคม 2560
2.3
0.3

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
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31 ธันวาคม 2559
2.3
0.3

