คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ
ผลประกอบการของบริษัท ฯในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ยังอยู่ในทิ ศทางที่ ล ดลง เมื่อเปรียบเที ยบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็ นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 แพร่กระจายจนทาให้หลายธุรกิจ ชลอการ
ลงทุน ลดการผลิต ปิ ดกิจการ หรือปิ ดไลน์การผลิตบางส่วนลง เนื่องจากไม่มีคาสั่งซือ้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
บริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 2 เป็ นต้นมา ทาให้การส่งกากขยะ ของเสีย (Waste) จากลูกค้ามากาจัดและบาบัดน้อยลง
กว่าช่วงเวลาปกติถึง ร้อยละ 30
ในส่วนของรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยงั คงชะลอตัว บริษัทฯจึงเน้นไปที่การปล่อยให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย
หรือประกอบกิจการ บริษัทฯยังคงรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ แต่ถึงอย่างไรบริษัทฯได้เตรียมการวางแผนที่จะระบาย
Inventory ที่ ค้า งอยู่ ใ ห้ห มดไปโดยเร็ว บริษั ท ฯจึ ง ได้ท าสัญ ญาขายห้อ งชุ ด บางโครงการ กั บ บริษั ท นายหน้ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นทางระบายอีกทางหนึ่ง
การลงทุนในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีนโยบายรัดกุมเรื่องการลงทุนมากขึน้ แต่ในช่วงไตรมาส 2 บริษัทฯ
ได้ลงทุนในเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา และได้รบั การตอบรับจากลูกค้ามาแล้ว 1 ราย
ควำมเสีย่ งและผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้บ ริษั ท ได้รับ ผลกระทบอย่ างมากในไตรมาส 2 ปี 2563 กล่าวคื อ
ปริมาณกากขยะลดลงถึ ง 30% หากสถานการณ์แ พร่ก ระจายไม่ ระบาดขึน้ ในรอบที่ 2 บริษัท ฯคาดกา รว่าผล
ประกอบการจะกลับมาดีขึน้ ในช่วงต้นปี 2564 ส่วนการทางานของบริษัทฯ ยังคงเปิ ดประกอบกิจการได้ตามปกติ
ไม่มีผลกระทบโดยตรงด้านปฏิบตั ิการจากสถานการณ์ COVID-19
2. ผลกำรดำเนินงำน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
ยอดรายได้รวมของไตรมาส 2/2563 รวมทัง้ สิน้ 63.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2/2562 ที่มี
รายได้รวม 73.8 ล้านบาท ลดลง 10.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับงวดเป็ นเงิน
14.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2562 ที่มีผลขาดทุน 6.7 ล้านบาท ลดลง 7.5 ล้านบาท หรือร้อยละ
111.9
บริษัทฯ มีรายได้รวมสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 รวมทัง้ สิน้ 129.8 ล้านบาท ลดลง
16.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แบ่งเป็ นรายได้ท่ีลดลง
จากธุรกิจบริการ 20.4 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.1 ล้านบาท จากสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลายภาคส่วนต้องหยุดดาเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมลดลง นอกจากนีอ้ ตั รา
การว่างงานขยายตัวทาให้กาลังซือ้ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯได้มีการปรับตัว
โดยการแปลงห้องคงเหลือเป็ นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ทาให้รายได้อ่ืนๆเพิ่มขึน้ 3.4 ล้านบาท อีกทัง้ บริษัทฯได้

มองลู่ทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างการให้บริการโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งเป็ นโครงการนา
ร่อง โดยมี รายได้ในไตรมาสที่ 2 จ านวน 7.2 ล้านบาท ต้นทุน อยู่ท่ี รอ้ ยละ 88.9 ส่งผลให้บ ริษัท ฯ มีผ ลขาดทุน
สาหรับงวดเป็ นเงิน 19.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช้วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ที่มีผลขาดทุน 9.3 ล้านบาท ลดลง
9.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.5
(1) รำยได้ค่ำบริกำร - ธุรกิจให้บริกำร (ค่ำบำบัดกำก-ฝั งกลบ และค่ำขนส่ง)
สาหรับไตรมาส 2/2563 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทัง้ สิน้ 46.6 ล้านบาท ลดลงจากไตร
มาส 2/2562 จานวน 17.7 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 27.5 ในขณะที่ตน้ ทุนธุรกิจให้บริการสาหรับไตรมาส
2/2563 อยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 86.3 เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันในปี ก่อนเนื่องจากรายได้ลดลงแต่ยงั คงมีตน้ ทุนคงที่
(2) รำยได้จำกำรขำย - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาหรับไตรมาส 2/2563 รวมทัง้ สิน้ 5.3 ล้านบาท ลดลงจากไตร
มาส 2/2562 จานวน 1.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.9 ในขณะที่ตน้ ทุนขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาหรับไตรมาส 2/2563 อยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 45.3
(3) ดอกเบีย้ รับ
บริษัทฯ มีดอกเบีย้ รับ สาหรับไตรมาส 2/2563 รวมทัง้ สิน้ 0.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 2/2562
จานวน 0.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 100.0
(4) รำยได้อื่นๆ
บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนๆ สาหรับไตรมาส 2/2563 รวมทัง้ สิน้ 4.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 2/2562
จานวน 2.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 84.6
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสาหรับ ไตรมาส 2/2563 รวมทั้งสิน้ 26.5 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาส 2/2562 จานวน 2.4 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 8.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 41.7 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2562 ค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารอยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 39.2
3. ฐำนะกำรเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
(1) สินทรัพย์รวม
บริษัทฯ มีสิน ทรัพ ย์รวมสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 1,586.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 19.7 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.3
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(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 551.6 ล้านบาท ลดลงจาก
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 44.3 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ
7.4 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดของบริษัทฯ ลดลง 24.2 ล้านบาท เป็ นการจ่ายซือ้ สินค้าคงเหลือ
เพิ่ มขึน้ 12.7 ล้านบาท ลูก หนี ก้ ารค้าและลูก หนีอ้ ่ืน ลดลง 10.4 ล้านบาท และต้น ทุน การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 23.3 ล้านบาท
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 มู ล ค่ า 1,035.1 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 64.0 ล้านบาท หรือเป็ น
อัตราร้อยละ 6.6 รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจากการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบั น ส่งผลให้บริษัท มี
สิทธิการใช้สินทรัพย์ 41.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี 2.9 ล้านบาท
นอกจากนี ้ยั ง มี อ สั ง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อการลงทุ น เพิ่ ม ขึ ้น จากการปรับ กลยุ ท ธ์ ง านด้ า น
อสังหาริมทรัพย์จานวน 16.7 ล้านบาท
(2) หนีส้ ินรวม
บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมลู ค่า 234.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากหนีส้ ิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 50.6 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 27.6
(2.1) หนีส้ ินหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 91.7 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ จาก
หนี ส้ ิ น หมุน เวียน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ทั้งสิ น้ 13.9 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ
17.9 รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับ ที่ 16 (TFRS 16) ที่ มีผลบังคับ ใช้ในงวดปั จจุบัน ส่งผลให้บริ ษัท มีห นี ส้ ิน ตาม
สัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้ 12.6 ล้านบาท
(2.2) หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
บริษทั ฯ มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มูลค่า 142.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 36.7 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ
34.7 รายการเปลี่ ย นแปลงที่ สาคัญ เกิ ดจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีเนื่ องจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบัน ส่งผล
ให้บริษัทมีหนีส้ ินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 49.6
ล้านบาท ในขณะที่ เงินกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิน -สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี ลดลงจานวน 13.5 ล้านบาท
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(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จานวน 1,352.6 ล้านบาท ลดลงจากส่วน
ของผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 จ านวน 30.8 ล้านบาท หรือ เป็ น อัต ราร้อยละ 2.2 ซึ่งลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่างข้างต้น จานวน 11.6 ล้านบาท
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
16 (TFRS 16) มำถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ผลกระทบ
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิ่มขึน้
ลดลง

จานวน
41.4
2.9
(7.2)
12.6
49.6
(11.6)

4. สภำพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
สาหรับงวด 6 เดือน
2563
172.2
4.1
(10.5)
(17.8)
(24.2)
148.0

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

2562
291.7
(19.0)
(5.6)
(34.2)
(58.8)
232.9

(1)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 จานวน 4.1 ล้านบาท โดยคิดเป็ น กาไรจากการดาเนินงาน 6.4 ล้านบาท รับชาระจากลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ่นื 4.7 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล 2.9 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 1.6 ล้านบาท
(2)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2563 จานวน 10.5 ล้านบาท รายการสาคัญเป็ นการจ่ายซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10.9 ล้านบาท
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(3)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
บริษัทฯ มี ก ระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส าหรับ งวดหกเดือน ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 จานวน 17.8 ล้านบาท รายการที่สาคัญ เกิดจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 12.5 ล้านบาท และจ่ายชาระหนีส้ ินสัญญาเช่า 5.3 ล้านบาท
5. อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2563
6.0
0.2

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม 2562
7.7
0.1

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มา
ถือปฏิบตั ิ ส่งผลให้บริษัทมีหนีส้ ินรวมเพิม่ ขึน้ 55 ล้านบาท ซึ่งทาให้อตั ราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ สูงขึน้ 0.1 เท่า
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