การวิเคราะห์ และคําอธิบายระหว่ างกาลของฝ่ ายบริหาร

ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ( หน่วย : ล้านบาท )

2561
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ

2560

173.81

229.11

5.12

รายได้จากการขาย

เพิ�ม/(ลด)

%

-55.30

-24.14

22.16

-17.04

-76.90

1.05

-1.05
3.00

123.46

รายได้อื�น

5.43

2.43

รวมรายได้อื�น

184.36

254.75

-70.39

-27.63

177.44

227.52

-50.08

-22.01

4.55

16.78

-12.23

-72.88

0.36

-0.36

286.70
19.20
487.89
-303.53
11.10

53.89
13.37
311.92
-57.17
-2.43

232.81
5.83
175.97
-246.36
13.53

432.01
43.61
56.42
-430.93
-556.79

-292.43

-59.60

-232.83

-390.65

-4.78

1.02

-5.8

568.63

-297.21

-58.58

-238.63

-407.36

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

-48.93

0.21

-49.14

23400.00

การแบ่งปันขาดทุน-ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

-243.50

-59.81

-183.69

-307.12

ต้นทุนในการก่อสร้าง
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนจากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)
2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)
อัตรากําไรขั�นต้น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

2560

423.04

305.00

920.89

เพิ�ม/(ลด)

%

118.04

38.70

259.75

661.14

254.53

1343.93

564.75

779.18

137.97

405.82

202.31

203.51

100.59

494.34

156.49

337.85

215.89

900.16

358.80

541.36

150.88

251.63

202.01

49.62

24.56

-0.36
-1.71%
-132.08%
3.58

-0.15
3.04%
-23.48%
1.78

สรุ ปผลการดําเนินงานสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้ จากการก่อสร้ าง
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการก่อสร้ าง 173.81 ล้ านบาท ในขณะที่งวดปี 2560 มีรายได้
229.11 ล้ านบาท ลดลง 55.30 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 24.14 ทังนี
้ ้มีโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการทังสิ
้ ้น 5
โครงการ โดยบริ ษัทย่อยได้ รับโครงการก่อสร้ างเพิ่ม 1 โครงการ มูลค่า 522.24 เริ่ มดําเนินงานแล้ วประมาณร้ อย
ละ 17.36 ทังนี
้ ้ในปี ปัจจุบนั มีการปรับเพิ่มประมาณการต้ นทุนโครงการ 1 โครงการ มีผลให้ มีการลดรายได้
ประมาณ 20.51 ล้ านบาท และมีการประมาณการค่าปรับโครงการที่คาดว่าจะล่าช้ ากว่ากําหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 1 โครงการ เป็ นผลให้ ลดรายได้ 2.56 ล้ านบาท อีกทังในปี
้ ก่อนมีโครงการก่อสร้ างมากกว่าปี ปัจจุบนั 3
โครงการ จึงเป็ นสาเหตุที่ทําให้ รายได้ จากการก่อสร้ างปี ปัจจุบนั ลดตํ่ากว่า รายได้ ปีก่อน
รายได้ จากการให้ บริ การ
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการให้ บริ การ 5.12 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีรายได้
22.16 ล้ านบาท ลดลง 17.04 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 76.90 เนื่องจากในปี 2560 มีสญ
ั ญางานบริ การเก่าที่
ครบกําหนดและไม่มีการต่อสัญญาในปี ปัจจุบนั ทังนี
้ ้มีงานบริ การในปี ปัจจุบนั 3 สัญญา มูลค่ารวม 15.20 ล้ าน
บาท ดําเนินการแล้ วเสร็ จ 1 สัญญา และ ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดําเนินแล้ วเสร็ จในปี 2562
รายได้ อื่น
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ อื่นจํานวน 5.43 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีรายได้ 2.43 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 3.00 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 123.46 ทังนี
้ ้รายได้ ปีปัจจุบนั ประมาณร้ อยละ 40.19 คือ
รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ นอกจากนี ้มีรายได้ จากการรับคืนค่าธรรมเนียมธนาคารร้ อยละ 14.73 และปรับประมาณ
การรับประกันผลงานที่ครบกําหนดระยะเวลาประกันเป็ นรายได้ อีก ร้ อยละ 37.79
ต้ นทุนในการก่อสร้ าง
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในการก่อสร้ างจํานวน 177.44 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มี
ต้ นทุน 227.52 ล้ านบาท ลดลง 50.08 ล้ านบาท หรื อ ลดลง ร้ อยละ 22.01 คิดเป็ นอัตรกําไรขันต้
้ นร้ อยละ
–2.09 และ 0.69 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามรายได้ จากการก่อสร้ างที่ลดลง อัตรากําไรขันต้
้ นปี 2561 เป็ นลบ
เนื่องจากการปรับประมาณการต้ นทุนก่อสร้ าง จํานวน 25.26 ล้ านบาท สาเหตุเพราะมีการประมาณการวัสดุตํ่า
กว่าความเป็ นจริ ง และมีการตังประมาณการต้
้
นทุนเพิ่มสําหรับโครงการที่คาดว่าจะล่าช้ ากว่ากําหนดระยะเวลา
ตามสัญญา จํานวน 3.33 ล้ านบาท จึงเป็ นสาเหตุให้ มีผลขาดทุนขันต้
้ นในปี ปัจจุบนั

ต้ นทุนการให้ บริ การ
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการให้ บริ การ 4.55 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีต้นทุน 16.78
ล้ านบาท ลดลง 12.23 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 72.88 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นปี 2561 และ 2560 ร้ อยละ
11.14 และ 24.28 ทังนี
้ ้การลดลงของต้ นทุนเป็ นไปตามรายได้ ที่ลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายบริ หารจํานวน 286.70 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีคา่ ใช้ จ่าย
บริ หาร 53.89 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 232.81 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 432.01 ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นอย่างเป็ น
สาระสําคัญ คือค่าใช้ จ่ายในการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ บัญชีนวัตกรรมกําจัดขยะ จํานวน 53.49 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ปี ปัจจุบนั มีคา่ ใช้ จา่ ยบริ หารของบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัทที่เพิ่มขึ ้น เป็ นจํานวนเงิน 117.75 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ มีการตังสํ
้ ารองด้ อยค่าสินทรัพย์ และ หนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน 25.30 ล้ านบาท และ 35.13
ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าค่าความนิยมจากการรวมกิจการ จํานวน 37.90 ล้ าน
บาท ในขณะที่บนั ทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนจากการกิจการในงบเฉพาะบริ ษัท จํานวน 133.00 ล้ านบาท
นอกจากนี ้มีคา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มขึ ้นในปี ปัจจุบนั 14.24 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 19.20 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีต้นทุนทาง
การเงิน 13.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.83 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43.61 ทังนี
้ ้เนื่องจากการบันทึกดอกเบี ้ยจ่าย
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ จํานวน 6.96 ล้ านบาท ในขณะที่ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินลดลงเนื่องจากมี
การเพิ่มทุนเมื่อปลายปี 2560
การแบ่งปั นขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการแบ่งปั นขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 243.50 ล้ านาท ในขณะที่ปี
ก่อน ขาดทุน 59.81 ล้ าน คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิงวดปี 2561 และ 2560 คือ ร้ อยละ -132.08 และร้ อยละ
-23.48 ตามลําดับ ทังนี
้ ้อัตราขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เนื่องจากการลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายบริ หาร ดังที่กล่าวเบื ้องต้ น

สรุ ปฐานะการเงินสําหรั บงวด สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,343.93 ล้ านบาท ในขณะปี 2560 มี
สินทรัพย์รวม 564.75 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 779.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 137.97 ทังนี
้ ้การเพิ่มขึ ้นของ
สินทรัพย์ที่มีสาระสําคัญคือ บัญชีนวัตกรรมกําจัดขยะ และค่านิยม ที่เกิดจากการรับโอนกิจการ 502.48 ล้ านบาท
(รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน) และ 155.19 ล้ านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น 135.67 ล้ านบาท ทังนี
้ ้โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าซึง่ เป็ นหน่วยงานราชการ

หนี ้สินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวม 900.16 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีหนี ้สิน
รวม 358.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 541.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 150.88 โดยหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นอย่างมี
สาระสําคัญคือ หุ้นกู้แปลงสภาพ และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จํานวน 242.29 ล้ านบาท และ 105.19 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ เกิดจากการรับโอนกิจการ เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น 76.93 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นเงินรับ
ล่วงหน้ าของโครงการก่อสร้ างที่ได้ รับเพิ่มในปี ปัจจุบนั ของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ทังนี
้ ้อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น ปี 2561 คือ 3.58 เท่า เพิ่มขึ ้น 1.80 เท่า จากปี 2560 ซึง่ มีอตั รา 1.78 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สิน
ดังที่กล่าวแล้ ว ในขณะที่การเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีอตั ราเพิ่มที่ตํ่ากว่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 251.63 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560
มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 202.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 49.62 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.56 ทังนี
้ ้มีการเพิ่มทุน
ทะเบียน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ 195.00 ล้ านบาท 81.90 ล้ านบาท และ 21.07 ล้ าน
บาท ตามลําดับ จากการรับโอนกิจการ ขณะที่มีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงาน 243.50 ล้ านบาท

โครงการที่อยู่ระหว่ างดําเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
จํานวนโครงการ

มูลค่าโครงการ

มูลค่างานคงเหลือ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
597.41

งานก่อสร้าง

6

968.80

งานให้บริการ

2

13.12

รวมทั�งสิ�น

8

981.92

597.41

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีโครงการก่อสร้ างอยู่ระหว่างดําเนินการ 6 โครงการ มี
มูลค่าโครงการรวม 968.80 ล้ านบาท ซึง่ มีโครงการได้ รับใหม่ในปี 2561 จํานวน 1 โครงการ มูลค่า 522.24 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้มีมลู ค่างานคงเหลือ 597.41 ล้ านบาท สําหรับงานให้ บริ การบริ ษัทมีงานคงเหลือ 2 โครงการ จํานวน
เงิน 13.12 ล้ านบาท เริ่ มดําเนินการแล้ วบางส่วน คาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จในปี 2562

โครงการลงทุนที่อยู่ระหว่ างดําเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรับความคืบหน้ างานลงทุน 2 โครงการ คือ
1. โครงการลงทุนระบบผลิตนํ ้าประปา ให้ แก่เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นงานลงทุนในลักษณะ Build Own
and Operate (BOO) มูลค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 87.07 ล้ าน

บาท ซึง่ ได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างแล้ วบางส่วน และอยู่ระหว่างดําเนินการขอสัมปทานการผลิตและจําหน่าย
นํ ้าประปา
2. โครงการลงทุนระบบบําบัดนํ ้าเสียในประเทศพม่า เป็ นงานลงทุนในลักษณะ Build Own and Transfer (BOT)
ปั จจุบนั ได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างแล้ ว และอยู่ระหว่างการขออนุมตั ิการแก้ ไขแบบก่อสร้ างบางส่วน มีมลู ค่าลูกหนี ้
ภายใต้ ข้อตกลงสัมปทาน และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 12.29 ล้ านบาท
และ 4.43 ล้ านบาท ตามลําดับ

ศุภฤกษ์ ณ สงขลา
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
(ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)

