
 

 
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

1.  สถำนกำรณข์องบริษัทฯ 
 

 ผลประกอบการของบริษัทฯในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ยังอยู่ในทิศทางที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 เป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 แพรก่ระจายจนท าใหห้ลายธุรกิจ ชลอการ
ลงทุน ลดการผลิต ปิดกิจการ หรือปิดไลนก์ารผลิตบางส่วนลง เนื่องจากไม่มีค าสั่งซือ้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
บรษิัทฯ ในช่วงไตรมาส 2 เป็นตน้มา ท าใหก้ารส่งกากขยะ ของเสีย (Waste) จากลกูคา้มาก าจดัและบ าบดันอ้ยลง
กว่าช่วงเวลาปกติถึง รอ้ยละ 30   
 ในส่วนของรายไดธุ้รกิจอสงัหารมิทรพัยก์็ยงัคงชะลอตวั บริษัทฯจึงเนน้ไปที่การปล่อยใหเ้ช่าเพื่ออยู่อาศยั
หรือประกอบกิจการ บริษัทฯยังคงรกัษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้แต่ถึงอย่างไรบริษัทฯไดเ้ตรียมการวางแผนที่จะระบาย 
Inventory ที่ค้างอยู่ให้หมดไปโดยเร็ว บริษัทฯจึงได้ท าสัญญาขายห้องชุดบางโครงการ กับบริษัทนายหน้า
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นทางระบายอีกทางหนึ่ง 
 การลงทนุในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทมีนโยบายรดักมุเรื่องการลงทนุมากขึน้ แต่ในช่วงไตรมาส 2 บรษิัทฯ
ไดล้งทนุในเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยบ์นหลงัคา และไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้มาแลว้ 1 ราย 
 

ควำมเสีย่งและผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
 จากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากในไตรมาส 2 ปี 2563  กล่าวคือ
ปริมาณกากขยะลดลงถึง 30% หากสถานการณ์แพร่กระจายไม่ระบาดขึน้ในรอบที่2 บริษัทฯคาดกา รว่าผล
ประกอบการจะกลบัมาดีขึน้ในช่วงตน้ปี 2564 ส่วนการท างานของบริษัทฯ ยังคงเปิดประกอบกิจการไดต้ามปกติ 
ไม่มีผลกระทบโดยตรงดา้นปฏิบตัิการจากสถานการณ ์COVID-19 
 

2.  ผลกำรด ำเนินงำน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 ยอดรายไดร้วมของไตรมาส 2/2563 รวมทัง้สิน้ 63.5 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2562 ที่มี
รายไดร้วม 73.8 ลา้นบาท ลดลง 10.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.0 สง่ผลใหบ้รษิัทฯ มีผลขาดทนุส าหรบังวดเป็นเงิน 
14.2 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2562 ที่มีผลขาดทุน 6.7 ลา้นบาท ลดลง 7.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
111.9 
 บรษิัทฯ มีรายไดร้วมส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 รวมทัง้สิน้ 129.8 ลา้นบาท ลดลง 
16.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.5 เม่ือเทียบกับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แบ่งเป็นรายไดท้ี่ลดลง
จากธุรกิจบริการ 20.4 ลา้นบาท ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย  ์7.1 ลา้นบาท จากสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิหลายภาคสว่นตอ้งหยดุด าเนินการชั่วคราว สง่ผลใหป้รมิาณของเสียอุตสาหกรรมลดลง นอกจากนีอ้ตัรา
การว่างงานขยายตวัท าใหก้ าลงัซือ้ลงทนุในอสงัหาริมทรพัยล์ดลงเช่นกนั อย่างไรก็ตามทางบรษิัทฯไดม้ีการปรบัตวั
โดยการแปลงหอ้งคงเหลือเป็นการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ท าใหร้ายไดอ้ื่นๆเพิ่มขึน้ 3.4 ลา้นบาท อีกทัง้บริษัทฯได้



 

 
-2- 

มองลู่ทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างการใหบ้ริการโครงการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ซึ่งเป็นโครงการน า
ร่อง โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 2 จ านวน 7.2 ล้านบาท ต้นทุนอยู่ที่รอ้ยละ 88.9 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน
ส าหรบังวดเป็นเงิน 19.2 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบชว้งเวลาเดียวกนัในปี 2562 ที่มีผลขาดทนุ 9.3 ลา้นบาท ลดลง 
9.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 106.5 
 

 (1) รำยได้ค่ำบริกำร - ธุรกิจให้บริกำร (ค่ำบ ำบัดกำก-ฝังกลบ และค่ำขนส่ง) 
 ส าหรบัไตรมาส 2/2563 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 46.6 ลา้นบาท ลดลงจากไตร
มาส 2/2562 จ านวน 17.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 27.5 ในขณะที่ตน้ทุนธุรกิจใหบ้รกิารส  าหรบัไตรมาส 
2/2563 อยู่ที่อตัรารอ้ยละ 86.3 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัในปีก่อนเนื่องจากรายไดล้ดลงแต่ยงัคงมีตน้ทนุคงที่ 
 

 (2) รำยได้จำกำรขำย - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
 รายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 รวมทัง้สิน้ 5.3 ลา้นบาท ลดลงจากไตร
มาส 2/2562 จ านวน 1.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 15.9 ในขณะที่ตน้ทุนขายของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์
ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 อยู่ที่อตัรารอ้ยละ 45.3 
 

 (3)   ดอกเบีย้รับ 
  บรษิัทฯ มีดอกเบีย้รบั ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 รวมทัง้สิน้ 0.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2562 
จ านวน 0.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 100.0 
 

 (4) รำยได้อ่ืนๆ 
  บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นๆ ส  าหรบัไตรมาส 2/2563 รวมทัง้สิน้ 4.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2/2562 
จ านวน 2.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 84.6 
 
 (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 
  บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารส าหรับไตรมาส 2/2563 รวมทั้งสิน้ 26.5 ลา้นบาท 
ลดลงจากไตรมาส 2/2562 จ านวน 2.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.3 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 41.7 ของรายไดร้วมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2562 ค่าใชจ้่ายในการขาย
และการบรหิารอยู่ที่อตัรารอ้ยละ 39.2 
 

3.  ฐำนะกำรเงนิ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

 (1) สินทรัพยร์วม 
  บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 1,586.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
สินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 19.7 ลา้นบาท หรืออตัรารอ้ยละ 1.3 
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 (1.1) สินทรัพยห์มุนเวียน 
บรษิัทฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 มลูค่า 551.6 ลา้นบาท ลดลงจาก
สินทรพัยห์มุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 44.3 ลา้นบาท หรือเป็นอตัรารอ้ยละ 
7.4 สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดของบรษิัทฯ ลดลง 24.2 ลา้นบาท เป็นการจ่ายซือ้สินคา้คงเหลือ
เพิ่มขึน้ 12.7 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น ลดลง 10.4 ลา้นบาท และต้นทุนการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ลดลง 23.3 ลา้นบาท 

 

 (1.2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 1,035.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 64.0 ลา้นบาท หรือเป็น
อัตรารอ้ยละ 6.6 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน ส่งผลใหบ้ริษัทมี
สิทธิการใชส้ินทรพัย์ 41.4 ลา้นบาท และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 2.9 ลา้นบาท 
นอกจากนี ้ยังมีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนเพิ่มขึ ้นจากการปรับกลยุทธ์งานด้าน
อสงัหารมิทรพัยจ์  านวน 16.7 ลา้นบาท 

 

 (2) หนีส้ินรวม 
 บรษิัทฯ มีหนีส้ินรวมสิน้สุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมลูค่า 234.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ิน
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 50.6 ลา้นบาท หรืออตัรารอ้ยละ 27.6 
 

 (2.1) หนีส้ินหมุนเวียน 
บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 91.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
หนีส้ินหมุนเวียน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิน้ 13.9 ลา้นบาท หรือเป็นอัตรารอ้ยละ 
17.9 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทมีหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้ 12.6 ลา้นบาท 
 

                 (2.2) หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
บรษิทัฯ มีหนีส้ินไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 มลูค่า 142.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
หนีส้ินไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้สิน้ 36.7 ลา้นบาท หรือเป็นอัตรารอ้ยละ 
34.7 รายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคบัใชใ้นงวดปัจจุบัน ส่งผล
ใหบ้ริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่า – สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 49.6 
ลา้นบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี ลดลงจ านวน 13.5 ลา้นบาท  
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 (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 1,352.6 ลา้นบาท ลดลงจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จ านวน 30.8 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 2.2 ซึ่งลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่งขา้งตน้ จ านวน 11.6 ลา้นบาท 
 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่
16 (TFRS 16) มำถือปฏิบัต ิ

  
  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563   
ผลกระทบ จ านวน 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ เพิ่มขึน้ 41.4 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพิ่มขึน้ 2.9 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ลดลง (7.2) 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เพิม่ขึน้  12.6 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี เพิ่มขึน้ 49.6 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัช ี ลดลง (11.6) 
 
4. สภำพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
 

  
  

ส าหรบังวด 6 เดือน 

2563 2562 

เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 172.2 291.7 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 4.1 (19.0) 
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (10.5)  (5.6)  
กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน (17.8) (34.2) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (24.2) (58.8) 

เงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 148.0 232.9 
 

 (1) กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 
30 มิถุนายน 2563 จ านวน 4.1 ลา้นบาท โดยคิดเป็นก าไรจากการด าเนินงาน 6.4 ลา้นบาท รบัช าระจากลูกหนี ้
การคา้และลกูหนีอ้ื่น 4.7 ลา้นบาท จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 2.9 ลา้นบาท จ่ายดอกเบีย้ 1.6 ลา้นบาท 
 

 (2) กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุด ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2563 จ านวน 10.5 ลา้นบาท รายการส าคญัเป็นการจ่ายซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ ์10.9 ลา้นบาท 
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               (3) กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรบังวดหกเดือน ณ วันที่  30 
มิถุนายน 2563 จ านวน 17.8 ลา้นบาท รายการที่ส  าคัญเกิดจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 12.5 ลา้นบาท และจ่ายช าระหนีส้ินสญัญาเช่า 5.3 ลา้นบาท 
 
5. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
  ณ วนัท่ี 
  30 มิถนุายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 6.0 7.7 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.2 0.1 
  
 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มา
ถือปฏิบตัิ ส่งผลใหบ้รษิัทมีหนีสิ้นรวมเพิม่ขึน้ 55 ลา้นบาท ซึ่งท าใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้สงูขึน้ 0.1 เทา่ 




