
 

 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

1.  สถานการณ์ของบริษัทฯ 
 

 ทางบริษัทฯได้มีการลงทนุสร้างหลมุฝังกลบขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตรายเมือปลายปี 2560 นนั ปัจจบุนั

งานก่อสร้างทังหมดได้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อันเนืองมาจากทางบริษัทฯยังต้องรอ

หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจและอนญุาตให้เปิดใช้งาน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้

ในไตรมาสที 3 นี ทางบริษัทฯได้มีการลงทนุเพิมสร้างศนูย์คดัแยกขยะอุตสาหกรรมทีจงัหวดัลําพนู ปัจจบุนังาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 40 โดยมีกําหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที 4 ในสว่นของความคืบหน้าของบริษัทร่วม

ทุน บริษัทร่วมทุนได้มีการทําสญัญาก่อสร้างโรงงานใหม่และสังซือเครืองจักรจากผู้ ผลิตแล้ว ทังนีตัวโรงงานมี

กําหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที 4 รวมถึงตดิตงัเครืองจกัรและพร้อมใช้ทดลองระบบภายในปี 2561 ขณะเดียวกนัทาง

บริษัทฯได้ทําการปรับปรุงศนูย์มาบตาพดุในช่วงไตรมาสที 2 เพือรองรับการให้บริการและการตรวจสอบจากลกูค้า 

รวมถึงการเข้าระบบมาตรฐาน ISO ตามข้อกําหนดของลกูค้าได้ ในสว่นของโรงงาน RDF ในไตรมาสที 2 นีทาง

บริษัทฯได้เริมทําการขาย RDF ให้กบัโรงงานปนูซีเมนต์ และปรับสตูรให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ ใช้ โดย

ทางบริษัทฯคาดว่าจะสามารถส่ง RDF ให้กับผู้ ซือในปริมาณทีมากขึนในไตรมาสต่อไป ในส่วนของธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯยงัมียอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนือง และโครงการอาคารพาณิชย์

ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้ทําสญัญาจะขายทีดิน 2 แปลงของบริษัทฯ สญัญาทงัสองฉบบันีมีกําหนดครบ

สญัญาในไตรมาสที 3 นี จะทําให้ในไตรมาสที 3 ทางบริษัทฯจะสามารถลดภาระหนีสินและคา่ใช้จ่ายดอกเบียได้

ตอ่ไป 

 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายได้รวมของไตรมาส 2/2561 รวมทงัสิน 80.0 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2560 ทีมี

รายได้รวม 96.0 ล้านบาท ลดลง 16.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 ในขณะทีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสําหรับงวดเป็น

เงิน 6.2 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบไตรมาส 2/2560 บริษัทฯ มีผลกําไร 4.9 ล้านบาท 

               บริษัทฯมีรายได้สําหรับงวดหกเดือนสินสดุ 30 มิถนุายน 2561 รวมทงัสิน 160.2 ล้านบาท ลดลง 12.8 

ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 7.4 เมือเทียบกบังวดหกเดือนสินสดุ 30 มิถนุายน 2560 โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้ที

ลดลงจากธุรกิจให้บริการ 7.5 ล้านบาท และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 13.4 ล้านบาท ในขณะทีรายได้อืนเพิมขนึ 3.9 

ล้านบาท และกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุเพิมขนึ 4.2 ล้านบาท 
 

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

 สําหรับไตรมาส 2/2561 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทงัสิน 66.7 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาส 2/2560 จํานวน 8.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.3 ในขณะทีต้นทนุธุรกิจให้บริการสําหรับไตรมาส 

2/2561 อยูที่อตัราร้อยละ 74.4 
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 (2) รายได้จาการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับไตรมาส 2/2561 รวมทงัสิน 9.3 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 

2/2560 จํานวน 8.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 48.7 ในขณะทีต้นทนุขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ

ไตรมาส 2/2561 อยูที่อตัราร้อยละ 66.3 
 

            (3)   ดอกเบียรับ 

                 บริษัทฯ มีดอกเบียรับ สําหรับไตรมาส 2/2561 รวมทงัสิน 0.06 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2560 

จํานวน 0.03 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 32.3 
 

              (4) รายได้อืนๆ 

 บริษัทฯ มีรายได้อืนๆสําหรับไตรมาส 2/2561 รวมทงัสิน 4.0 ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาส 2/2560 

จํานวน 1.3 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 51.0 
 

 (5) คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 2/2561 รวมทงัสิน 27.3 ล้านบาท 

ลดลงจากไตรมาส 2/2560 จํานวน 0.8 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 2.8 คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

คิดเป็นอตัราร้อยละ 34.1 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซงึเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2560 คา่ใช้จ่ายในการขาย

และการบริหารอยูที่อตัราร้อยละ 29.2 
 

3. ฐานะการเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สนิทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสินสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 มลูค่า 1,622.6 ล้านบาท ลดลงจาก

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 17.4 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 1.1 

(1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 มลูคา่ 574.9 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 15.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

2.6 เงินสดของบริษัทฯ เพิมขนึ 3.2 ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ลดลง 10.5 ล้าน

บาท ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลดลง 8.3 ล้านบาท 
 

 (1.2) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 มลูคา่ 1,047.7 ล้านบาท ลดลง

จากสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 2.2 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อย

ละ 0.2 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของ อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 

มลูคา่ 14.6  ล้านบาท ในขณะทีต้นทนุในการเตรียมหลมุฝังกลบเพิมขึน 8.6 ล้านบาท และ

เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิมขนึ 4.3 ล้านบาท  
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 (2) หนีสนิรวม 

 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมสนิสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 มีมลูคา่ 305.8 ล้านบาท เพิมขนึจากหนีสนิ

รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 4.1 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 1.4 
 

 (2.1) หนีสนิหมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 มลูคา่ 165.9 ล้านบาท เพิมขนึจาก

หนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 0.3 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 0.2 

รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการเพิมขนึของ เงินรับลว่งหน้าจากการขายทีดินและสิง

ปลกูสร้างรอการพฒันา จํานวน 18.0 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

สว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวน 3.9 ล้านบาท ในขณะทีเจ้าการค้าและเจ้าหนีอืน

ลดลง 21.6 ล้านบาท 
 

 (2.2) หนีสนิไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 มลูคา่ 139.8 ล้านบาท เพิมขนึจาก

หนีสนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 3.7 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 2.8 

รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการเพิมขึนของ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-

สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี จํานวน 3.6 ล้านบาท 
 

 (3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 30 มิถนุายน 2561 จํานวน 1,316.8 ล้านบาท ลดลงจากสว่น

ของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 21.5 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 1.6 
 

 (4) สภาพคลอ่ง (บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

  งวด 6 เดือน 

  2561 2560 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 24.3 60.6 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (16.7) 26.9 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ 23.8  (0.8)  

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน                 (3.9) (8.2) 

กระแสเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ    3.2 17.9 

เงินสด ณ วนัที 30 มิถนุายน 27.5 78.5 
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 (4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสินสดุ ณ วนัที 

30 มิถนุายน 2561 จํานวน 16.7 ล้านบาท โดยเป็นการชําระเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 21.9 ล้านบาท กําไรจาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ  4.2 ล้านบาท  
 

 (4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุสําหรับงวดหกเดือนสินสดุ ณ วนัที 30 

มิถนุายน 2561 จํานวน 23.8 ล้านบาท รายการสําคญัเป็นเงินรับลว่งหน้าจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการ

พฒันา 18.0 ล้านบาท เงินสดรับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 17.0 ล้านบาท เงินสดจ่ายซือทีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ 7.1 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพือการลงทนุในบริษัทร่วม 4.4 ล้านบาท 
  
  (4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดหกเดือน ณ วันที 30 

มิถนุายน 2561 จํานวน 3.9 ล้านบาท รายการทีสําคญัเกิดจากเงินปันผลจ่าย 11.2 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน 7.5 ล้านบาท 
 

  ณ วนัที 

  30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 3.5 3.6 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.2 0.2 

 

 


