คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
1. สถานการณของบริษัทฯ
รายไดของธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯในไตรมาสที่ 2 ของป 2560 มีการปรับตัวไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากการสรางฐานลูกคารายใหม แมวาจะยังไดรับผลกระทบจากการลดกําลังผลิตของ
ลูกคาในบางกลุมอุตสาหกรรม แตเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของป 2559 จะเห็นไดวารายไดของธุรกิจบําบัด
และกําจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันจากการที่บริษัทฯไดมีการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาวิธีการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม นอกจากที่บริษัทฯจะสามารถรับกากอุตสาหกรรมชนิดใหม
แลว บริษัทฯยังสามารถลดตนทุนของการบําบัดและกําจัดได ปจจุบันการกอสรางโรงงานใหมที่ศูนยมาบตาพุดไดมี
ความคืบหนาไปแลวมากกวารอยละ 70 ทางบริษัทฯยังคาดวาโครงการจะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2560
ในไตรมาสที่ 2 ทางบริษัทฯไดทําการยื่นขออนุญาตสรางหลุมขยะอุตสาหกรรมไมอันตรายตามเงื่อนไขการตอ
สัญญาเชาที่ดินจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯคาดวาจะสามารถเริ่มกอสรางไดภายในไตรมาสที่ 3
ของป 2560 ตอไป เมื่อแผนการลงทุนทั้งสองสวนนี้แลวเสร็จบริษัทฯจะสามารถใหการบริการแบบครบวงจรให
ลูกคาและจะเพิ่มความสามารถของบริษัทฯในการแขงขันในธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม สวนของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไตรมาสที่ 2 ของป 2560 ยังคงไดรับผลกระทบจากความซบเซาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย อยางไร
ก็ตามทางบริษัทฯ ไดมีการปรับแผนการตลาดเพื่อเรงยอดขายของโครงการปจจุบัน และขณะเดียวกันทางบริษัทฯมี
นโยบายที่เรงจําหนายโครงการอสังหาริมทรัพยเกา เชน โครงการเมืองทองบางนา ซึ่งทางบริษัทฯคาดวาจะสามารถ
ปดโครงการเมืองทองบางนาไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 ซึ่งเปนโครงการเกาที่มีอายุมากกวา 10 ป ในสวนของ
การลงทุนพัฒนาระบบ ERP ของบริษัทฯ นั้น ปจจุบันมีความคืบหนาไปกวารอยละ 80 ซึ่งทางบริษัทฯมีแผนที่จะ
ขึ้นระบบใหมไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2560 และจะสามารถทํางานไดอยางเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 4 ตอไป
2. ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
ยอดรายไดรวมของไตรมาส 2/2560 รวมทั้งสิ้น 96.0 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 ที่มี
รายไดรวม 107.2 ลานบาท ลดลง 11.2 ลานบาท หรือรอยละ 10.4 ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไรสําหรับงวดเปนเงิน
4.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 6.1 ลานบาท
บริษัทฯมีรายไดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 173.0 ลานบาท ลดลง 41.7
ลานบาท หรืออัตรารอยละ 19.4 เมื่อเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถแบงเปนรายไดที่
ลดลงจากธุรกิจใหบริการ 2.7 ลานบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 37.8 ลานบาท

(1) รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบริการ (คาบําบัดกาก-ฝงกลบ และ คาขนสง)
สําหรับไตรมาส 2/2560 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 75.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 2/2559 จํานวน 3.1 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 4.3 ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส
2/2560 อยูที่อัตรารอยละ 64.2
(2) รายไดจาการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาส 2/2560 รวมทั้งสิ้น 18.1 ลานบาท ลดลงจาก
ไตรมาส 2/2559 จํานวน 13.3 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 42.3 ในขณะที่ตนทุนขายของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาส 2/2560 อยูที่อัตรารอยละ 64.3
(3) รายไดอื่นๆ
บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ สําหรับไตรมาส 2/2560 รวมทั้งสิ้น 2.7 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2559
จํานวน 0.9 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 25.0
(4) คาใชจายในการขายและการบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 2/2560 รวมทั้งสิ้น 28.0 ลานบาท
ลดลงจากไตรมาส 2/2559 จํานวน 9.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 24.7 คาใชจายในการขายและการ
บริหารคิดเปนอัตรารอยละ 29.2 ของรายไดรวมของบริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2559 คาใชจายในการ
ขายและการบริหารอยูที่อัตรารอยละ 34.7
3. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
(1) สินทรัพยรวม
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลคา 1,664.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 13.2 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 0.8
(1.1) สินทรัพยหมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลคา 678.9 ลานบาท ลดลงจาก
สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 0.1 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ
0.01 เงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 17.8 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลดลง 3.2 ลาน
บาท รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสวนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเกิดจากการลดลง
ของลูกหนี้อื่น คิดเปนมูลคา 4.7 ลานบาท
(1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลคา 985.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 13.3 ลานบาท หรือเปนอัตรา
รอยละ 1.4 รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มูลคา 15.4 ลานบาท
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(2) หนี้สินรวม
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมูลคา 324.9 ลานบาท ลดลงจากหนี้สิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 71.7 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 18.1
(2.1) หนี้สินหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลคา 206.4 ลานบาท ลดลงจาก
หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 91.6 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ
30.7 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการชําระเงินกูยืมระยะสั้นคืนสถาบันการเงิน จํานวน
114.4 ลานบาท
(2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลคา 118.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 19.9 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ
20.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 22.5
ลานบาท
(3) สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 1,339.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวน
ของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 85.0 ลานบาท หรือเปนอัตรารอยละ 6.7
(4) สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
(หนวย:ลานบาท)
งวด 6 เดือน
2560
60.6
26.9
(0.8)
(8.2)
17.9
78.5

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2559
76.8
24.4
(79.8)
62.7
7.3
84.1

(4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 จํานวน 26.9 ลานบาท โดยคิดเปนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 5.7 ลานบาท และคาเสื่อมราคา
12.0 ลานบาท
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(4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560 จํานวน 0.8 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดจากเงินรับลวงหนาจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอ
การพัฒนา 21.9 ลานบาท และเงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 24.3 ลานบาท
(4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดหกเดือน ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560 จํานวน 8.2 ลานบาท รายการที่สําคัญเกิดเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25.9 ลานบาท
และการรับเงินเพิ่มทุนหุนสามัญ 81.2 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 95 ลานบาท และจายชําระเงิน
กูยืมระยะสั้น 210 ลานบาท
(หนวย:เทา)
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560
3.3
0.2

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
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31 ธันวาคม 2559
2.3
0.3

