
 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

1. ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายได้รวมของไตรมาส 1/2562 รวมทงัสิน 72.9 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2561 ทีมี

รายได้รวม 80.2 ล้านบาท ลดลง 7.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 ในขณะทีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสําหรับงวดเป็นเงิน 

2.5 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ 2.2 ล้านบาท 
  

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

 สําหรับไตรมาส 1/2562 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทงัสิน 62.8 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาส 1/2561 จํานวน 1.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.9 ในขณะทีต้นทนุธุรกิจให้บริการสําหรับไตรมาส 

1/2562 อยูที่อตัราร้อยละ 71.2 
 

 (2) รายได้จาการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับไตรมาส 1/2562 รวมทงัสิน 7.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 

1/2561 จํานวน 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.5 ในขณะทีต้นทนุขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ

ไตรมาส 1/2562 อยูที่อตัราร้อยละ 71.9 
 

              (3)   กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 

                      บริษัทฯ ไม่มีกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ สําหรับไตรมาส 1/2562 จงึทําให้ลดลง

จากไตรมาส 1/2561 จํานวน 4.2 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 100 
 

             (4)   ดอกเบียรับ 

                     บริษัทฯ มีดอกเบียรับ สําหรับไตรมาส 1/2562 รวมทงัสิน 0.30 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาส 

1/2561 จํานวน 0.27 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 843.7 
 

             (5) รายได้อืนๆ 

 บริษัทฯ มีรายได้อืนๆสําหรับไตรมาส 1/2562 รวมทงัสิน 2.6 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2561 

จํานวน 1.6 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 38.1 
 

 (6) คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 1/2562 รวมทงัสิน 24.3 ล้านบาท 

ลดลงจากไตรมาส 1/2561 จํานวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารคิดเป็นอตัราร้อยละ 33.3 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2561 คา่ใช้จ่ายใน

การขายและการบริหารอยูที่อตัราร้อยละ 35.3 
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2.  ฐานะการเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สนิทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสินสดุ ณ วนัที 31มีนาคม 2562 มูลค่า 1,641.7 ล้านบาท ลดลงจาก

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 9.2 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 0.6 

(1.1) สนิทรัพย์หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 มลูคา่ 804.7 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 5.9 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

0.7 เงินสดของบริษัทฯ ลดลง 1.2 ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน เพิมขนึ 0.3 ล้านบาท 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลดลง 5.0 ล้านบาท 
 

 (1.2) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 มลูคา่ 807.1 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 3.3 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

0.4 รายการเปลียนปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของ อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ มลูค่า 

0.9 ล้านบาท    
 

 (2) หนีสนิรวม 

 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมสนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 มีมลูคา่ 202.8 ล้านบาท ลดลงจากหนีสนิรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 6.7 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 3.2 

 (2.1) หนีสนิหมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 มลูคา่ 99.2 ล้านบาท ลดลงจากหนีสิน

หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 0.8 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 0.8 รายการ

เปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน จํานวน 1.1 ล้าน

บาท 
 

 (2.2) หนีสนิไม่หมนุเวียน 

บริษัทฯ มีหนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 มลูคา่ 103.6 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสนิไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 5.9 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 5.4 

รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-

สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี จํานวน 6.1 ล้านบาท 
 

 (3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 จํานวน 1,438.9 ล้านบาท ลดลงจากสว่นของ

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 2.5 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 0.2 
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 (4) สภาพคลอ่ง (บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย) 

  งวด 3 เดือน 

  2562 2561 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 291.7 24.3 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 6.6 (11.1) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (2.0)  (6.1) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (5.8) 15.8 

กระแสเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ (1.2) (1.4) 

เงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 290.5 22.9 

 

 (4.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุด ณ 

วนัที 31 มีนาคม 2562 จํานวน 6.6 ล้านบาท รายการทีสําคญัมีต้นทนุทางการเงิน 1.3 ล้านบาท และต้นทนุการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5.3 ล้านบาท 
 

 (4.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุสําหรับงวดสามเดือนสนิสดุ ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 จํานวน 2.0 ล้านบาท รายการทีสําคญัเป็นการจ่ายซือทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 2.0 ล้านบาท 
 

  (4.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดสามเดือน ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 จํานวน 5.8 ล้านบาท รายการทีสําคญัเกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 5.8 ล้านบาท 
 

  ณ วนัที 

  30 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 8.1 8.1 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.2 0.2 

 
 


