
 

 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สถานการณ์ของบริษัทฯ 
 

 รายได้ของธุรกิจบําบดัและกําจดักากอตุสาหกรรมของบริษัทฯในไตรมาสที 1 ของปี 2561 มีการปรับตวั

สงูขึนเล็กน้อยเมือเทียบกบัไตรมาสที 1 ของปี 2560 อนัเนืองมาจาก โรงงาน SRF ได้รับใบอนญุาตในเดือน

กุมภาพนัธ์ทีผ่านมาและได้เริมการรับกําจดัของเสียจากโรงงาน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯยงัมิได้มีการจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ SRF ออกไปในไตรมาสที 1 ทางบริษัทฯได้ทําการปรับสว่นผสมของ SRF ให้เหมาะสมกบัผู้ ใช้ และคาด

วา่จะสามารถจําหน่าย SRF ออกในไตรมาสที 2 ปัจจบุนัการก่อสร้างหลมุขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตรายได้แล้วเสร็จ

และอยู่ในขนัตอนการตรวจสอบเพือรับใบอนญุาตเปิดใช้หลมุในไตรมาสที 2 ในขณะเดียวกนัทางบริษัทฯได้มีการ

ดําเนินการก่อสร้างศูนย์คัดแยกและจัดการกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทีจังหวัดลําพูน เพือเป็น

ศนูย์กลางการจดัการของเสียสําหรับภาคเหนือ ซงึจะทําให้บริษัทฯสามารถลดต้นทนุการจดัการและต้นทนุในการ

ขนสง่ของเสียจากภาคเหนือได้ และยงัเพิมความหลากหลายของประเภทของเสียทีทางบริษัทฯสามารถรับได้  
 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายได้รวมของไตรมาส 1/2561 รวมทงัสิน 80.2 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2560 ทีมี

รายได้รวม 77.0 ล้านบาท เพิมขนึ 3.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 ในขณะทีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสําหรับงวดเป็นเงิน 

2.2 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบไตรมาส 1/2560 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ 1.8 ล้านบาท 
  

 (1) รายได้คา่บริการ - ธุรกิจให้บริการ (คา่บําบดักาก-ฝังกลบ และ คา่ขนสง่) 

 สําหรับไตรมาส 1/2561 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทงัสิน 64.0 ล้านบาท เพิมขนึจาก

ไตรมาส 1/2560 จํานวน 1.0 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 1.6 ในขณะทีต้นทนุธุรกิจให้บริการสําหรับไตรมาส 

1/2561 อยูที่อตัราร้อยละ 72.5 
 

 (2) รายได้จาการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับไตรมาส 1/2561 รวมทงัสิน 7.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 

1/2560 จํานวน 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 37.3 ในขณะทีต้นทนุขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ

ไตรมาส 1/2561 อยูที่อตัราร้อยละ 64.6 
 

              (3)   กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 

                      บริษัทฯ มีกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ สําหรับไตรมาส 1/2561 รวมทงัสิน 4.2 

ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาส 1/2560 จํานวน 4.2 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 100 
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             (4)   ดอกเบียรับ 

                     บริษัทฯ มีดอกเบียรับ สําหรับไตรมาส 1/2561 รวมทงัสิน 0.03 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2560 

จํานวน 0.01 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 28.9 
 

             (5) รายได้อืนๆ 

 บริษัทฯ มีรายได้อืนๆสําหรับไตรมาส 1/2561 รวมทงัสิน 4.2 ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาส 1/2560 

จํานวน 2.6 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 157.3 
 

 (6) คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 1/2561 รวมทงัสิน 28.3 ล้านบาท 

เพิมขึนจากไตรมาส 1/2560 จํานวน 3.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารคิดเป็นอตัราร้อยละ 35.3 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2560 คา่ใช้จ่ายใน

การขายและการบริหารอยูที่อตัราร้อยละ 32.7 
 

3. ฐานะการเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สนิทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสินสดุ ณ วนัที 31มีนาคม 2561 มูลค่า 1,615.6 ล้านบาท ลดลงจาก

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 24.3 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 1.5 

(1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 มลูคา่ 570.8 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 19.2 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

3.3 เงินสดของบริษัทฯ ลดลง 1.4 ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ลดลง 14.3 ล้านบาท 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลดลง 4.2 ล้านบาท 
 

 (1.2) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 มลูคา่ 1,044.8 ล้านบาท ลดลง

จากสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 5.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อย

ละ 0.5 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของ อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 

มลูคา่ 13.8 ล้านบาท ในขณะทีต้นทนุในการเตรียมหลมุฝังกลบเพิมขนึ มลูคา่ 7.9 ล้านบาท  
 

 (2) หนีสนิรวม 

 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมสนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 มีมลูคา่ 280.4 ล้านบาท ลดลงจากหนีสนิรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 21.3 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 7.1 
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 (2.1) หนีสนิหมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 มลูค่า 140.3 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 25.3 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

15.3 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของเงินรับล่วงหน้าจากการขายทีดิน

และสงิปลกูสร้างรอการพฒันา จํานวน 21.9 ล้านบาท 
 

 (2.2) หนีสนิไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 มลูคา่ 140.0 ล้านบาท เพิมขนึจาก

หนีสนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 3.9 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 2.9 

รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการเพิมขึนของ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-

สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี จํานวน 3.8 ล้านบาท 
 

 (3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 จํานวน 1,335.3 ล้านบาท ลดลงจากสว่นของ

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 3.0 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 0.2 
 

 (4) สภาพคลอ่ง (บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

  งวด 3 เดือน 

  2561 2560 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 24.3 60.6 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (11.1) 22.7 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (6.1)  10.0  

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 15.8 (39.8) 

กระแสเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ (1.3) (7.1) 

เงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 22.9 53.5 
 

 (4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสินสดุ ณ วนัที 

31 มีนาคม 2561 จํานวน 11.1 ล้านบาท โดยเป็นการชําระเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 15.6 ล้านบาท และมีกําไร

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ  4.2 ล้านบาท  
 

 (4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุสําหรับงวดสามเดือนสนิสดุ ณ วนัที 31 

มีนาคม 2561 จํานวน 6.1 ล้านบาท รายการสําคญัเป็นการคืนเงินรับลว่งหน้าจากการขายทีดนิและสงิปลกูสร้างรอ

การพฒันา 21.9 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 17.0 ล้านบาท 
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  (4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดสามเดือน ณ วนัที 31 

มีนาคม 2561 จํานวน 15.8 ล้านบาท รายการทีสําคญัเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะสนัจากบคุคลอืน 10.0 ล้านบาท และ

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.9 ล้านบาท 
 

  ณ วนัที 

  30 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 4.1 3.6 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.2 0.2 

 
 




