
 

 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

1.  สถานการณ์ของบริษัทฯ 
 

  รายได้ธุรกิจหลกัของบริษัทฯในไตรมาสที 3 ของปี 2562 ยงัคงอยู่ในทิศทางคงที ไม่เพิมลดอย่างมี

นัยสําคัญ เมือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ตัวเลขอาจจะด้อยกว่าเมือเทียบกับในช่วงเวลา

เดียวกันของปีทีผ่านมา ตวัแปรหนึงทีอาจมีผลในไตรมาสนีคือ การปรับปรุงระบบการบําบดัของศนูย์มาบตาพุด

เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วนั และการปรับขนัตอนการบําบดัของศนูย์แสมดํา ซงึสง่ผลในการชะลอรับกากขยะ

บางรายการ เพือให้ระบบการทํางานดีขึน รายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงชะลอตวั แต่ทิศทางการปล่อยให้

เช่าในทรัพย์สนิรอการขายเริมปรับตวัสงูขนึ จนสง่ผลให้ต้องปรับนโยบายการตลาดใหม่ เพือให้สอดคล้องกบัภาวะ

ตลาดในปัจจบุนั 

 ในส่วนของการลงทนุของบริษัทฯ ในปีทีผ่านมาได้เสร็จสมบรูณ์หมดทกุโครงการแล้ว แตผ่ลตอบแทนการ

ลงทนุยงัแสดงผลไม่ชดัเจนในไตรมาสนี อาจสง่ผลมาจากภาวะตลาดในปัจจบุนั อย่างไรก็ตามฝ่ายการตลาดและ

ขายของบริษัทฯ ได้ปรับตวัและเพิมโปรโมชนัตา่งๆ เข้าสูแ่ผนการขายในช่วงปลายไตรมาส 3 แล้ว สําหรับการลงทนุ

อืนๆ บริษัทฯยงัคงชะลอการลงทนุ โดยจะดตูวัเลขของผลประกอบการไตรมาส 4 ประกอบการตดัสนิใจตอ่ไป 
 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายได้รวมของไตรมาส 3/2562 รวมทงัสิน 72.6 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2561 ทีมี

รายได้รวม 248.6 ล้านบาท ลดลง 176.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.8 ในขณะทีบริษัทฯ มีผลขาดทนุสําหรับงวดเป็น

เงิน 2.3 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบไตรมาส 3/2561 ทีมีผลกําไร 134.5 ล้านบาท ลดลง 136.8 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 101.7 

              บริษัทฯมีรายได้สําหรับงวดเก้าเดือนสินสดุ 30 กนัยายน 2562 รวมทงัสิน 219.3 ล้านบาท ลดลง 189.6 

ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 46.4 เมือเทียบกบังวดเก้าเดือนสนิสดุ 30 กนัยายน 2561 โดยสามารถแบ่งเป็นรายได้ที

ลดลงจากธุรกิจให้บริการ 5.0 ล้านบาท ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 10.2 ล้านบาท รายได้อืนๆ 2.4 ล้านบาท กําไรจาก

การขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุลดลง 167.8 ล้านบาท และกําไรจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการ

พฒันาลดลง 4.2 ล้านบาท 
 

 (1) รายได้ค่าบริการ - ธุรกจิให้บริการ (ค่าบาํบัดกาก-ฝังกลบ และค่าขนส่ง) 
 สําหรับไตรมาส 3/2562 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทงัสิน 64.6 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาส 3/2561 จํานวน 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.0 ในขณะทีต้นทนุธุรกิจให้บริการสําหรับไตรมาส 

3/2562 อยูที่อตัราร้อยละ 72.5 
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 (2) รายได้จาการขาย - ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
 รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับไตรมาส 3/2562 รวมทงัสิน 3.7 ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาส 3/2561 จํานวน 6.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 64.4 ในขณะทีต้นทนุขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

สําหรับไตรมาส 3/2562 อยูที่อตัราร้อยละ 70.3 
 

 (3)  กาํไรจากการขายทดีนิและสิงปลูกสร้างรอการพัฒนา 
 สําหรับไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ ไม่มีการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการพฒันา ในขณะทีไตรมาส 

3/2561 มีจํานวน 167.8 ล้านบาท ซงึลดลงคดิเป็นอตัราร้อยละ 100.0 
 

 (4)   ดอกเบียรับ 
  บริษัทฯ มีดอกเบียรับ สําหรับไตรมาส 3/2562 รวมทงัสิน 0.4 ล้านบาท เพิมขนึจากไตรมาส 3/2561 

จํานวน 0.2 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 100.0 
 

 (5) รายได้อืนๆ 
  บริษัทฯ มีรายได้อืนๆ สําหรับไตรมาส 3/2562 รวมทงัสิน 3.9 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2561 

จํานวน 0.4 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 9.3 
 

 (6) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 3/2562 รวมทงัสิน 23.9 ล้านบาท 

ลดลงจากไตรมาส 3/2561 จํานวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 14.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหารคิดเป็นอตัราร้อยละ 32.9 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2561 คา่ใช้จ่ายใน

การขายและการบริหารอยูที่อตัราร้อยละ 11.2 
 

3.  ฐานะการเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สินทรัพย์รวม 
  บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมสนิสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มลูคา่ 1,576.1 ล้านบาท ลดลงจาก

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 74.9 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 4.5 
 

 (1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มลูคา่ 617.1 ล้านบาท ลดลงจาก

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 193.5 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

23.9 เงินสดของบริษัทฯ ลดลง 130.7 ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน เพิมขนึ 4.3 ล้าน

บาท ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ลดลง 67.0 ล้านบาท 
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 (1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มลูคา่ 959.0 ล้านบาท เพิมขนึ

จากสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 118.6 ล้านบาท หรือเป็นอตัรา

ร้อยละ 14.1 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการเพิมขึนของทีดินและสิงปลกูสร้างรอ

การพัฒนา มูลค่า 71.5 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน มูลค่า 51.5  ล้านบาท 

ในขณะทีสนิทรัพย์ประเภททีดนิอาคารและอปุกรณ์ลดลง 6.2 ล้านบาท 
 

 (2) หนีสินรวม 
 บริษัทฯ มีหนีสินรวมสินสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มีมลูคา่ 168.7 ล้านบาท ลดลงจากหนีสิน

รวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทงัสนิ 40.8 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 19.5 
 

 (2.1) หนีสินหมุนเวียน 
บริษัทฯ มีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มลูค่า 75.6 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 24.4 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

24.4 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากบริษัทได้มีการชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2561 

จํานวน 18.5 ล้านบาท ในเดือน พฤษภาคม 2562 เจ้าการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง จํานวน 7.0 

ล้านบาท ในขณะทีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

เพิมขนึ 1.0 ล้านบาท 
 

                 (2.2) หนีสินไม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีหนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 มลูคา่ 93.1 ล้านบาท ลดลงจาก

หนีสินไม่หมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ทงัสิน 16.4 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 

15.0 รายการเปลียนแปลงทีสําคญัเกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน-สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวน 18.6 ล้านบาท ในขณะทีภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิมขนึ 2.4 ล้านบาท  
 

 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 จํานวน 1,407.4 ล้านบาท ลดลงจากสว่นของ

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 34.1 ล้านบาท หรือเป็นอตัราร้อยละ 2.4 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
-4-

 (4) สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

  งวด 9 เดือน 

  2562 2561 

เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 291.7 24.3 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (7.5) (16.5) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (83.0)  399.8  

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน               (40.2) (59.3) 

กระแสเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ (130.7) 324.0 

เงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน 161.0 348.3 
 

 (4.1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสินสดุ ณ วนัที 

30 กนัยายน 2562 จํานวน 7.5 ล้านบาท โดยคิดเป็นกําไรจากการดําเนินงาน 15.3 ล้านบาท รวมถึงต้นทนุการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 13.2 ล้านบาท และเป็นการชําระเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 7.3 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้

นิตบิคุคล 24.2 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย 3.6 ล้านบาท 

 

 (4.2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุสําหรับงวดเก้าเดือนสินสดุ ณ วนัที 30 

กนัยายน 2562 จํานวน 83.0 ล้านบาท รายการสําคญัเป็นการจ่ายซือทีดินและสิงปลกูสร้างรอการพฒันา 71.5 

ล้านบาท และจ่ายซือทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 12.6 ล้านบาท 
    

               (4.3) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดเก้าเดือน ณ วันที 30 

กนัยายน 2562 จํานวน 40.2 ล้านบาท รายการทีสําคญัเกิดจากเงินปันผลจ่าย 22.4 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงิน

กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17.5 ล้านบาท 

  ณ วนัที 

  30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 8.2 8.1 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.1 0.1 

 


