คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
1. สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ
รายได้ของบริษัทฯในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 อยู่ในทิศทางที่ลดลงแบบมีนัยยะสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดี่ยวกันของปี 2562 อาจเป็ นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 เริ่มแพร่กระจายจนทาให้บางภาค
ธุรกิจ เกิดสภาวะตกใจและชลอการลงทุนหรือเลื่อนกิจกรรมบางอย่างออกไป ลูกค้าบางกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ทาให้การส่ง Waste มากาจัดและบาบัดน้อยลง ในส่วน
ของรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยงั คงชะลอตัว และทิศทางการปล่อยให้เช่ายังพอไปได้ ลูกค้าเก่าที่เช่าอยู่ยงั คงเช่า
ต่อไป ซึ่งบริษัทฯเตรียมแผนรับมือไว้ตงั้ แต่ปลายปี 2562 เพราะแนวโน้นธุรกิจด้านอสังหริมทรัพย์ ชะลอตัวมาระยะ
หนึ่งแล้ว
ในส่วนของการลงทุนในปี นี ้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มมาตัง้ แต่ปลายปี
2562 บริษัทจึงมีนโยบายออกมา 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องแรก รักษารายได้เดิมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ากว่า 10% ของ
ประมาณการเดิมที่ตงั้ ไว้ และลดการใช้จ่า ยที่ไม่จาเป็ นลง หรือเลื่อนออกไปก่อน เรื่องที่สอง บริษัทยังคงชะลอการ
ลงทุน โดยจะดูผลตอบแทนการลงทุนเป็ นหลักและอยู่ในวงเงินการลงทุนต่าๆ ต่อโครงการ
ควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
จากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้บริษัทได้รบั ผลกระทบบ้าง กล่าวคือปริมากากขยะมีแ นวโน้นลดลง
บริษัทคาดการว่า กากขยะจะลดลงในช่วงไตรมาส 2 ถึง 3 ของปี 2563 ประมาณ 15-20% และจะกลับมาดีขึ น้
ในช่วงต้นปี 2564 ส่วนการทางานของบริษัท ยังคงเปิ ดประกอบกิจการได้ตามปกติ ไม่มีผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์ COVID-19
2. ผลกำรดำเนินงำน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
ยอดรายได้รวมของไตรมาส 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 66.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1/2562 ที่มี
รายได้รวม 72.9 ล้านบาท ลดลง 6.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับงวดเป็ นเงิน
5.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1/2562 ที่มผี ลขาดทุน 2.5 ล้านบาท ลดลง 2.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 100
(1) รำยได้ค่ำบริกำร - ธุรกิจให้บริกำร (ค่ำบำบัดกำก-ฝั งกลบ และค่ำขนส่ง)
สาหรับไตรมาส 1/2563 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจให้บริการรวมทัง้ สิน้ 60.1 ล้านบาท ลดลงจากไตร
มาส 1/2562 จานวน 2.7 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.3 ในขณะที่ตน้ ทุนธุรกิจให้บริการสาหรับไตรมาส
1/2563 อยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 71.5 ซึ่งแตกต่างอย่างไม่เป็ นสาระสาคัญจากงวดเดียวกันในปี ก่อน

(2) รำยได้จำกำรขำย - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาหรับไตรมาส 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 1.2 ล้านบาท ลดลงจากไตร
มาส 1/2562 จานวน 6.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 83.3 ในขณะที่ตน้ ทุนขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาหรับไตรมาส 1/2563 อยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 66.7
(3) ดอกเบีย้ รับ
บริษัทฯ มีดอกเบีย้ รับ สาหรับ ไตรมาส 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 0.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2562
จานวน 0.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 33.3
(4) รำยได้อ่นื ๆ
บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนๆ สาหรับไตรมาส 1/2563 รวมทัง้ สิน้ 4.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 1/2562
จานวน 2.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 84.6
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสาหรับ ไตรมาส 1/2563 รวมทั้งสิน้ 25.4 ล้านบาท
เพิ่ มขึน้ จากไตรมาส 1/2562 จานวน 1.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ น อัตราร้อยละ 4.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารคิดเป็ นอัตราร้อยละ 38.4 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ค่าใช้จ่ายใน
การขายและการบริหารอยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 33.3
3. ฐำนะกำรเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
(1) สินทรัพย์รวม
บริษั ท ฯ มี สิ น ทรัพ ย์รวมสิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 มูล ค่า 1,594.8 ล้านบาท เพิ่ มขึ น้ จาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 27.8 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.8
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 570.6 ล้านบาท ลดลงจาก
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 25.3 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ
4.2 ส่วนใหญ่ เกิดจากเงินสดของบริษัทฯ ลดลง 9.1 ล้านบาท ลูกหนี ก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่ืน
ลดลง 11.6 ล้านบาท และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 9.4 ล้านบาท
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 1,024.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 53.0 ล้านบาท หรือเป็ นอัตรา
ร้อยละ 5.5 รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบัน ส่งผลให้บริษัทมีสิทธิการใช้
สินทรัพย์ 43.0 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.9 ล้านบาท
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(2) หนีส้ ินรวม
บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมูลค่า 228.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากหนีส้ ิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 45.4 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 24.7
(2.1) หนีส้ ินหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 77.3 ล้านบาท ลดลงจากหนีส้ ิน
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 0.5 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ 0.6 รายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั ส่งผลให้บริษัทมีหนีส้ ินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้ 12.6 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืนลดลง 7.2
ล้านบาท จากจานวนที่ลดลงทัง้ สิน้ 13.3 ล้านบาท
(2.2) หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
บริษทั ฯ มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่า 151.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ สิน้ 45.9 ล้านบาท หรือเป็ นอัตราร้อยละ
43.4 รายการเปลี่ ย นแปลงที่ สาคัญ เกิ ดจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชีเนื่ องจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบัน ส่งผล
ให้บริษัทมีหนีส้ ินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 52.2
ล้านบาท ในขณะที่ เงินกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิน -สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี ลดลงจานวน 6.6 ล้านบาท
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 1,365.8 ล้านบาท ลดลงจากส่วนของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 จ านวน 17.6 ล้า นบาท หรื อ เป็ นอั ต ราร้อ ยละ 1.3 ซึ่ ง ลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่างข้างต้น จานวน 11.6 ล้านบาท
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
16 (TFRS 16) มำถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
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ผลกระทบ
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
ลดลง
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
ลดลง

จานวน
43.0
2.9
(7.2)
12.6
52.2
(11.6)

4. สภำพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)
สาหรับงวด 3 เดือน
2563
172.2
4.3
(4.9)
(8.5)
(9.1)
163.1

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
6.6
(2.0)
(5.8)
(1.2)
290.5

(1)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
บริษัทฯ มีกระแสเงิน สดสุท ธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับ งวดสามเดือนสิน้ สุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 จานวน 4.3 ล้านบาท โดยคิดเป็ นกาไรจากการดาเนินงาน 6.5 ล้านบาท รับชาระจากลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ่ืน 5.8 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายชาระเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี อ้ ่ืน 6.1 ล้านบาท จ่ายภาษี เงินได้
นิติบคุ คล 2.0 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 1.0 ล้านบาท
(2)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563 จานวน 4.9 ล้านบาท รายการสาคัญเป็ นการจ่ายมัดจาซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5.1 ล้านบาท
(3)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
บริษัทฯ มี กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน สาหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31
มีน าคม 2563 จานวน 8.5 ล้านบาท รายการที่ส าคัญ เกิดจากการจ่ ายช าระคืน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 6.1 ล้านบาท และจ่ายจ่ายชาระหนีส้ ินสัญญาเช่า 2.4 ล้านบาท
5. อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2563
7.4
0.2

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม 2562
7.7
0.1

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มา
ถือปฏิบตั ิ ส่งผลให้บริษัทมีหนีส้ ินรวมเพิม่ ขึน้ 59 ล้านบาท ซึ่งทาให้อตั ราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ สูงขึน้ 0.1 เท่า
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