
 

 
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

1.  สถำนกำรณข์องบริษัทฯ 
 

 รายไดข้องบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 อยู่ในทิศทางที่ลดลงแบบมีนัยยะส าคญั เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเด่ียวกันของปี 2562 อาจเป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 เริ่มแพรก่ระจายจนท าใหบ้างภาค
ธุรกิจ เกิดสภาวะตกใจและชลอการลงทุนหรือเลื่อนกิจกรรมบางอย่างออกไป ลูกคา้บางกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ 
ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ท าใหก้ารส่ง Waste มาก าจัดและบ าบัดนอ้ยลง ในส่วน
ของรายไดธุ้รกิจอสงัหารมิทรพัยย์งัคงชะลอตวั และทิศทางการปล่อยใหเ้ช่ายงัพอไปได ้ลกูคา้เก่าที่เช่าอยู่ยงัคงเช่า
ต่อไป ซึ่งบรษิัทฯเตรียมแผนรบัมือไวต้ัง้แต่ปลายปี 2562 เพราะแนวโนน้ธุรกิจดา้นอสงัหรมิทรพัย ์ชะลอตวัมาระยะ
หนึ่งแลว้ 
 ในส่วนของการลงทุนในปีนี ้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มมาตัง้แต่ปลายปี 
2562 บริษัทจึงมีนโยบายออกมา 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องแรก รกัษารายไดเ้ดิมใหอ้ยู่ในเกณฑไ์ม่ต ่ากว่า 10%  ของ
ประมาณการเดิมที่ตัง้ไว ้และลดการใชจ้่ายที่ไม่จ  าเป็นลง หรือเลื่อนออกไปก่อน เรื่องที่สอง บริษัทยงัคงชะลอการ
ลงทนุ โดยจะดผูลตอบแทนการลงทนุเป็นหลกัและอยู่ในวงเงินการลงทนุต ่าๆ ต่อโครงการ 
 

ควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
 จากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหบ้ริษัทไดร้บัผลกระทบบา้ง กล่าวคือปริมากากขยะมีแนวโน้นลดลง 
บริษัทคาดการว่า กากขยะจะลดลงในช่วงไตรมาส 2 ถึง 3 ของปี 2563 ประมาณ 15-20% และจะกลบัมาดีขึน้
ในช่วงตน้ปี 2564 ส่วนการท างานของบริษัท ยังคงเปิดประกอบกิจการไดต้ามปกติ ไม่มีผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ ์COVID-19 
 

2.  ผลกำรด ำเนินงำน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายไดร้วมของไตรมาส 1/2563 รวมทัง้สิน้ 66.2 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มี
รายไดร้วม 72.9 ลา้นบาท ลดลง 6.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.2 ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผลขาดทุนส าหรบังวดเป็นเงิน 
5.0 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1/2562 ที่มีผลขาดทนุ 2.5 ลา้นบาท ลดลง 2.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100 
 

 (1) รำยได้ค่ำบริกำร - ธุรกิจให้บริกำร (ค่ำบ ำบัดกำก-ฝังกลบ และค่ำขนส่ง) 
 ส าหรบัไตรมาส 1/2563 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 60.1 ลา้นบาท ลดลงจากไตร
มาส 1/2562 จ านวน 2.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 4.3 ในขณะที่ตน้ทุนธุรกิจใหบ้ริการส าหรบัไตรมาส 
1/2563 อยู่ที่อตัรารอ้ยละ 71.5 ซึ่งแตกต่างอย่างไม่เป็นสาระส าคญัจากงวดเดียวกนัในปีก่อน 
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 (2) รำยได้จำกำรขำย - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
 รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 รวมทัง้สิน้ 1.2 ลา้นบาท ลดลงจากไตร
มาส 1/2562 จ านวน 6.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 83.3 ในขณะที่ตน้ทุนขายของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์
ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 อยู่ที่อตัรารอ้ยละ 66.7 
 

 (3)   ดอกเบีย้รับ 
  บริษัทฯ มีดอกเบีย้รบั ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 รวมทัง้สิน้ 0.2 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2562 
จ านวน 0.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.3 
 

 (4) รำยได้อ่ืนๆ 
  บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นๆ ส  าหรบัไตรมาส 1/2563 รวมทัง้สิน้ 4.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2562 
จ านวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 84.6 
 
 (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 
  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารส าหรับไตรมาส 1/2563 รวมทั้งสิน้ 25.4 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2562 จ านวน 1.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 4.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 38.4 ของรายไดร้วมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ค่าใชจ้่ายใน
การขายและการบรหิารอยู่ที่อตัรารอ้ยละ 33.3 
 

3.  ฐำนะกำรเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สินทรัพยร์วม 
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 1,594.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
สินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 27.8 ลา้นบาท หรืออตัรารอ้ยละ 1.8 
 

 (1.1) สินทรัพยห์มุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรพัยห์มุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 570.6 ลา้นบาท ลดลงจาก
สินทรพัยห์มุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 25.3 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 
4.2 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดของบริษัทฯ ลดลง 9.1 ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น 
ลดลง 11.6 ลา้นบาท และตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ลดลง 9.4 ลา้นบาท 

 

 (1.2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มลูค่า 1,024.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จากสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 53.0 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรา
รอ้ยละ 5.5 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัเกิดจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุัน ส่งผลใหบ้ริษัทมีสิทธิการใช้
สินทรพัย ์43.0 ลา้นบาท และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2.9 ลา้นบาท 
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 (2) หนีส้ินรวม 
 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมสิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีมูลค่า 228.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ิน
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 45.4 ลา้นบาท หรืออตัรารอ้ยละ 24.7 
 

 (2.1) หนีส้ินหมุนเวียน 
บรษิัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มลูค่า 77.3 ลา้นบาท ลดลงจากหนีส้ิน
หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 0.5 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 0.6 รายการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเกิดจากการบันทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
16 (TFRS 16) ที่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุนั สง่ผลใหบ้รษิัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 12.6 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง 7.2 
ลา้นบาท จากจ านวนที่ลดลงทัง้สิน้ 13.3 ลา้นบาท 

                 (2.2) หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
บริษทัฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  มลูค่า 151.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
หนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 45.9 ลา้นบาท หรือเป็นอัตรารอ้ยละ 
43.4 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคบัใชใ้นงวดปัจจุบัน ส่งผล
ใหบ้ริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่า – สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 52.2 
ลา้นบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี ลดลงจ านวน 6.6 ลา้นบาท  

 

 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 1,365.8 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 17.6 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 1.3 ซึ่งลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่งขา้งตน้ จ านวน 11.6 ลา้นบาท 
 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่
16 (TFRS 16) มำถือปฏิบัต ิ

  
  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563   
ผลกระทบ จ านวน 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ เพิ่มขึน้ 43.0 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ่มขึน้ 2.9 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ลดลง (7.2) 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้  12.6 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้ 52.2 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัช ี ลดลง (11.6) 
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4. สภำพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

  
  

ส าหรบังวด 3 เดือน 

2563 2562 

เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 172.2 291.7 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 4.3 6.6 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (4.9)  (2.0)  
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน (8.5) (5.8) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (9.1) (1.2) 

เงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 163.1 290.5 
 

 (1) กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 4.3 ลา้นบาท โดยคิดเป็นก าไรจากการด าเนินงาน 6.5 ลา้นบาท รบัช าระจากลกูหนี ้
การคา้และลกูหนีอ้ื่น 5.8 ลา้นบาท ในขณะที่จ่ายช าระเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 6.1 ลา้นบาท จ่ายภาษีเงินได้
นิติบคุคล 2.0 ลา้นบาท จ่ายดอกเบีย้ 1.0 ลา้นบาท 

 

 (2) กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2563 จ านวน 4.9 ลา้นบาท รายการส าคญัเป็นการจ่ายมดัจ าซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ ์5.1 ลา้นบาท 
    

               (3) กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรบังวดสามเดือน ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2563 จ านวน 8.5 ล้านบาท รายการที่ส  าคัญเกิดจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 6.1 ลา้นบาท และจ่ายจ่ายช าระหนีส้ินสญัญาเช่า 2.4 ลา้นบาท 
 
5. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
  ณ วนัท่ี 
  31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 7.4 7.7 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.2 0.1 
  
 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มา
ถือปฏิบตัิ ส่งผลใหบ้รษิัทมีหนีสิ้นรวมเพิม่ขึน้ 59 ลา้นบาท ซึ่งท าใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้สงูขึน้ 0.1 เทา่ 


