
 

 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สถานการณ์ของบริษัทฯ 
 
 

  รายได้ของบริษัทฯในไตรมาสที 3 ของปี 2561 มีการปรับตวัสูงขึนมาก เมือเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปี 2560 ซึงประกอบด้วยรายได้ของธุรกิจบําบดัและกําจัดกากอุตสาหกรรมทีมีการเปลียนแปลง

เล็กน้อย รายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการปรับตวัลดลง และกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์รอการพฒันา 

โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ทําการขายทีดนิออกไปรวม 2 แปลง  

 ในส่วนของการลงทนุเพิมเติมของบริษัทฯทีผ่านมา ถึงแม้ว่าโครงการต่างๆจะเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ดี

ทกุโครงการได้มีความชดัเจนของโครงการและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการหลมุขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตราย

ได้แล้วเสร็จในสว่นของการก่อสร้างและรอการอนญุาตให้ใช้งาน โครงการศนูย์คดัแยกของเสียทีจงัหวดัลําพนู การ

ก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 โครงการโรงงานบําบดันําเสียเบืองต้นของบริษัทร่วมทนุอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างและคาดวา่จะตดิตงัเครืองจกัรในช่วงต้นปี 2562 ทงันีบริษัทฯยงัมีโครงการทีอยู่ระหว่างการขออนญุาต

อีก 2 โครงการซงึคาดว่าจะสามารถเริมก่อสร้างทงัสองโครงการได้ในต้นปี 2562 ปัจจบุนัโรงงานผลิต RDF ของ

บริษัทฯได้เริมขายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้า ซงึในไตรมาสที 3 นียงัอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและปรับสตูรให้เข้ากบั

การใช้งานของลกูค้า ในขณะเดียวกนัทางบริษัทฯได้ทําการเพิมปริมาณ RDF ทีขายออกทกุๆเดือน กระแสเงินสดที

เข้ามาทางบริษัทฯบางสว่นไปชําระคืนในสว่นของเงินกู้ ยืมระยะสนั และทางบริษัทฯมีนโยบายทีจะลงทนุเพิมเติมทงั

ในสว่นของธุรกิจการจดัการของเสียอตุสาหกรรมและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป 
 

 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 
 

 ยอดรายได้รวมของไตรมาส 3/2561 รวมทงัสิน 248.6 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2560 ทีมี

รายได้รวม 95.0 ล้านบาท เพิมขนึ 153.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 161.7 ในขณะทีบริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับงวดเป็น

เงิน 134.5 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบไตรมาส 3/2560 บริษัทฯ มีผลกําไร 4.7 ล้านบาท 

              บริษัทฯมีรายได้สําหรับงวดเก้าเดือนสินสดุ 30 กนัยายน 2561 รวมทงัสิน 408.9 ล้านบาท เพิมขนึ 140.8 

ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 52.5 เมือเทียบกบังวดเก้าเดือนสนิสดุ 30 กนัยายน 2560 โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้ที

ลดลงจากธุรกิจให้บริการ 8.9 ล้านบาท และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 26.4 ล้านบาท ในขณะทีรายได้อืนเพิมขนึ 4.0 

ล้านบาท กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุเพิมขนึ 4.2 ล้านบาท กําไรจากการขายทีดินและสิงปลกู

สร้างรอการพฒันาเพิมขนึ 167.8 ล้านบาท 
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 (1) รายได้คา่บริการ - ธุรกิจให้บริการ (คา่บําบดักาก-ฝังกลบ และ คา่ขนสง่) 

 สําหรับไตรมาส 3/2561 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทงัสิน 65.9 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาส 3/2560 จํานวน 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.1 ในขณะทีต้นทนุธุรกิจให้บริการสําหรับไตรมาส 

3/2561 อยูที่อตัราร้อยละ 74.2 
 

 (2) รายได้จาการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับไตรมาส 3/2561 รวมทงัสิน 10.4 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาส 3/2560 จํานวน 13.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 55.5 ในขณะทีต้นทนุขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

สําหรับไตรมาส 3/2561 อยูที่อตัราร้อยละ 61.5 
 

             (3)   กําไรจากการขายทีดนิและสงิปลกูสร้างรอการพฒันา 

                     บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการพฒันา สําหรับไตรมาส 3/2561 รวมทงัสิน 

167.8 ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาส 3/2560 จํานวน 167.8 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 100.0 
 

             (4)   ดอกเบียรับ 

                     บริษัทฯ มีดอกเบียรับ สําหรับไตรมาส 3/2561 รวมทงัสิน 0.18 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาส 

3/2560 จํานวน 0.13 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 250.0 
 

             (5) รายได้อืนๆ 

 บริษัทฯ มีรายได้อืนๆ สําหรับไตรมาส 3/2561 รวมทงัสิน 4.4 ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาส 3/2560 

จํานวน 0.1 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 2.3 
 

 (6) คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 3/2561 รวมทงัสิน 27.9 ล้านบาท 

เพิมขึนจากไตรมาส 3/2560 จํานวน 3.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.2 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2560 คา่ใช้จ่ายใน

การขายและการบริหารอยูที่อตัราร้อยละ 11.9 
 

3. ฐานะการเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สนิทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสินสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มลูค่า 1,677.4 ล้านบาท เพิมขึนจาก

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 37.4 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 2.3 
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(1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มลูคา่ 885.7 ล้านบาท เพิมขนึจาก

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 295.7 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

50.1 เงินสดของบริษัทฯ เพิมขึน 323.9 ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ลดลง 14.4 

ล้านบาท ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลดลง 14.6 ล้านบาท 
 

 (1.2) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มลูคา่ 791.6 ล้านบาท ลดลง

จากสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 258.3 ล้านบาท หรือเป็นอตัรา

ร้อยละ 24.6 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของทีดนิและสงิปลกูสร้างรอการ

พฒันา มลูคา่ 255.0 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ มลูคา่ 15.5  ล้านบาท ในขณะ

ทีต้นทนุในการเตรียมหลมุฝังกลบเพิมขึน 8.6 ล้านบาท และเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิมขึน 

4.3 ล้านบาท  
 

 (2) หนีสนิรวม 

 บริษัทฯ มีหนีสินรวมสินสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มีมลูคา่ 225.9 ล้านบาท ลดลงจากหนีสิน

รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 75.8 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 25.1 
 

 (2.1) หนีสนิหมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มลูค่า 91.9 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงัสิน 73.7 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

44.5 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบัน

การเงิน จํานวน 50.0 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการ

พฒันา จํานวน 22.0 ล้านบาท เจ้าการค้าและเจ้าหนีอืน จํานวน 25.4 ล้านบาท ในขณะทีเงิน

กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปีเพิมขึน 4.5 ล้านบาท 

และภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่ายเพิมขนึ 19.2 ล้านบาท  
 

                    (2.2) หนีสนิไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 มลูคา่ 134.0 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ทงัสนิ 2.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 1.6 

รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-

สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี จํานวน 2.3 ล้านบาท 
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 (3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 จํานวน 1,451.5 ล้านบาท เพิมขนึจากสว่น

ของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 113.3 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 8.5 
 

 (4) สภาพคลอ่ง (บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

  งวด 9 เดือน 

  2561 2560 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 24.3 60.6 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (16.5) 45.4 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ 399.8  (38.7)  

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน               (59.3) (23.5) 

กระแสเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ    324.0 (16.8) 

เงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน   348.3 43.8 
 

 (4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสินสดุ ณ วนัที 

30 กนัยายน 2561 จํานวน 16.5 ล้านบาท โดยคิดเป็นลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 9.6 ล้านบาท และเป็นการชําระ

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 25.7 ล้านบาท  
 

 (4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุสําหรับงวดเก้าเดือนสินสดุ ณ วนัที 30 

กนัยายน 2561 จํานวน 399.8 ล้านบาท รายการสําคญัเป็นคืนเงินรับลว่งหน้าจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้าง

รอการพฒันา 21.9 ล้านบาท เงินสดรับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 17.0 ล้านบาท เงินสดรับ

จากการจําหน่ายทีดนิและสงิปลกูสร้างรอการพฒันา 422.8 ล้านบาท เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 14.6 

ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพือการลงทนุในบริษัทร่วม 4.4 ล้านบาท 
    

              (4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดเก้าเดือน ณ วันที 30 

กนัยายน 2561 จํานวน 59.3 ล้านบาท รายการทีสําคญัเกิดจากเงินปันผลจ่าย 11.2 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงิน

กู้ ยืมระยะสนั 50.0 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2.2 ล้านบาท 

  ณ วนัที 

  30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 9.6 3.6 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.2 0.2 

 


