
 

 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

1.  สถานการณ์ของบริษัทฯ 
 

 บริษัทฯ ได้มีการลงทนุสร้างหลมุฝังกลบขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตรายเมือปลายปี 2560 นนั ปัจจบุนังาน

ก่อสร้างทงัหมดได้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน และเปิดใช้งานได้แล้วในไตรมาสที 2 ของปีนี  บริษัทฯได้มีการลงทนุเพิม 

สร้างศนูย์คดัแยกขยะอตุสาหกรรมทีจงัหวดัลําพนู ปัจจบุนังานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน ในสว่นของ

ความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมทุนได้มีการทําสญัญาก่อสร้างโรงงานใหม่และสงัซือเครืองจักรจาก

ผู้ผลิตแล้ว และเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว ซึงตอนนีอยู่ในช่วงทดลองระบบการทํางานและปรับปรุงสตูรการบําบดัให้

สมบรูณ์ขึน  ในส่วนของโรงงาน RDF ในไตรมาสที 2 นี ทางบริษัทฯได้เริมทําการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพือ

แสวงหากากขยะไม่อนัตรายป้อนเข้าสูข่บวนการผลิตให้มากทีสดุ และมีการปรับปรุงแผนการจําหน่ายโดยหาผู้ รับ

ซือให้มากขึน เช่น โรงงานปูน โรงงานไฟฟ้าจากขยะ ฯลฯ  ในปัจจุบนัศนูย์แสมดําและศนูย์มาบตาพุดได้รับการ

รับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิงแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบบริหารงานคณุภาพ (ISO 9001: 

2015) ครบถ้วนแล้ว และได้รับมาตรฐานตามโครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสียในระดบัเหรียญทอง 

           ในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯมียอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ 

ได้ไม่มากตามเป้าทีวางไว้   ในการนีบริษัทฯได้มีการปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ 

Lifestyle ของกลุม่ผู้บริโภคมากขนึ เช่น การจดัแคมเปญ “เช่าก่อนซือ” ซงึจะตอบโจทย์กบัผู้ ทีอยากมีทีอยู่อาศยัแต่

ยงัไม่พร้อมสําหรับเงินก้อน    
 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายได้รวมของไตรมาส 2/2562 รวมทงัสิน 73.8 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2561 ทีมี

รายได้รวม 80.0 ล้านบาท ลดลง 6.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 ในขณะทีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสําหรับงวดเป็นเงิน 

6.7 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2561 ซงึมีผลขาดทนุ 6.2 ล้านบาท 

               บริษัทฯมีรายได้สําหรับงวดหกเดือนสินสดุ 30 มิถนุายน 2562 รวมทงัสิน 146.7ล้านบาท ลดลง 13.5 

ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 8.4 เมือเทียบกบังวดหกเดือนสินสดุ 30 มิถนุายน 2561 โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้ที

ลดลงจากธุรกิจให้บริการ 3.6 ล้านบาท ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 3.5 ล้านบาท รายได้อืนลดลง 6.4 ล้านบาท  
 

 (1) รายได้ค่าบริการ - ธุรกจิให้บริการ (ค่าบาํบัดกาก-ฝังกลบ และ ค่าขนส่ง) 
 สําหรับไตรมาส 2/2562 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทงัสิน 64.3 ล้านบาท ลดลงจาก  

ไตรมาส 2/2561 จํานวน 2.4 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 3.6 ในขณะทีต้นทนุธุรกิจให้บริการสําหรับไตรมาส 

2/2562 อยูที่อตัราร้อยละ 71.1 
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 (2) รายได้จาการขาย - ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับไตรมาส 2/2562 รวมทงัสิน 6.3 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 

2/2561 จํานวน 3.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.3 ในขณะทีต้นทนุขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ

ไตรมาส 2/2562 อยูที่อตัราร้อยละ 78.2 
 

          (3)  ดอกเบียรับ 
                 บริษัทฯ มีดอกเบียรับ สําหรับไตรมาส 2/2562 รวมทงัสิน 0.09 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาส 

2/2561 จํานวน 0.02 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 33.3 
 

         (4) รายได้อืนๆ 
 บริษัทฯ มีรายได้อืนๆสําหรับไตรมาส 2/2562 รวมทงัสิน 3.1 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2561 

จํานวน 0.8 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 20.5 
 

 (5) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 2/2562 รวมทงัสิน 28.8 ล้านบาท 

เพิมขึนจากไตรมาส 2/2561 จํานวน 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารคิดเป็นอตัราร้อยละ 39.0 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2/2561 คา่ใช้จ่ายใน

การขายและการบริหารอยูที่อตัราร้อยละ 34.1 
 

3.  ฐานะการเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สินทรัพย์รวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสินสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 มลูค่า 1,582.7 ล้านบาท ลดลงจาก

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 68.3 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 4.1 
 

(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 มลูคา่ 739.5 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 71.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

8.8 เงินสดของบริษัทฯ ลดลง 58.8 ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเพิมขนึ 6.9 ล้าน

บาท ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ลดลง 18.8 ล้านบาท 
 

 (1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 มลูคา่ 843.2 ล้านบาท เพิมขนึ

จากสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 2.8 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อย

ละ 0.3 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการเพิมขึนของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 

มลูคา่ 7.2  ล้านบาท และภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจ่ายเพิมขนึ 1.8 ล้านบาท ในขณะทีสินทรัพย์

ประเภททีดนิอาคารและอปุกรณ์ลดลง 6.3 ล้านบาท  
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 (2) หนีสินรวม 
 บริษัทฯ มีหนีสนิรวมสนิสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 มีมลูคา่ 173.0 ล้านบาท ลดลงจากหนีสนิ

รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 36.5 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 17.4 
 

 (2.1) หนีสินหมุนเวียน 
บริษัทฯ มีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 มลูค่า 73.8 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 26.2 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

26.2 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากบริษัทได้มีการชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2561 

จํานวน 18.5 ล้านบาทในเดือน พฤษภาคม 2562 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลงจํานวน 

8.4  ล้านบาท และเงินกู้ ระยะยาวสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปีลดลง 0.6 ล้านบาท 
 

 (2.2) หนีสินไม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีหนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 มลูคา่ 99.1 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 10.4 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

9.5 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน-สทุธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวน 12.3 ล้านบาท ในขณะที

ผลกระทบเรืองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิมขนึ 2.1 ล้านบาท  
 

 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 30 มิถนุายน 2562 จํานวน 1,409.8 ล้านบาท ลดลงจากสว่น

ของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 31.7 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 2.2 
 

 (4) สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
  งวด 6 เดือน 

  2562 2561 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 291.7 24.3 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (19.0) (16.7) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (5.6) 23.8  

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (34.2) (3.9) 

กระแสเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ (58.8) 3.2 

เงินสด ณ วนัที 30 มิถนุายน 232.9 27.5 
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 (4.1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสินสดุ ณ วนัที 

30 มิถนุายน 2562 จํานวน 19.0 ล้านบาท โดยเป็นการชําระเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 8.5 ล้านบาท จ่ายภาษี

เงินได้ 22.1 ล้านบาท  
 

 (4.2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุสําหรับงวดหกเดือนสินสดุ ณ วนัที 30 

มิถนุายน 2562 จํานวน 5.6 ล้านบาท รายการสําคญัเป็นเงินสดรับจากดอกเบียและเงินปันผล 0.5 ล้านบาท เงิน

สดจ่ายซือทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6.1 ล้านบาท  
  

 (4.3) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดหกเดือน ณ วันที 30 

มิถนุายน 2562 จํานวน 34.2 ล้านบาท รายการทีสําคญัเกิดจากเงินปันผลจ่าย 22.4 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน 11.7 ล้านบาท 

  ณ วนัที 

  30 มิถนุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 10.0 8.1 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.1 0.1 

 
 

 

 


