
 

 

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

1.  สถานการณของบริษทัฯ 

 ผลประกอบการของบริษัทฯในไตรมาสที่ 3 ของป 2563 ยังคงโดนกระทบจากผลพวงของการระบาดของ 

COVID-19 ทำใหรายไดจากธุระกิจบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมทรงตัวพอๆ กับไตรมาส 2 ที่ผานมา 

 ในสวนของรายไดธุรกิจอสังหาริมทรัพยก็ยังคงชะลอตัว แตผลจากการที่บริษัทไดวาจางบริษัทนายหนาราย

หนึ่งที่เขาใจในพื้นที่แถบนี้ดีและชำนาญในธุระกิจนี้เขามาบริหารจัดการขาย ผลจึงออกมาเปนที่พอใจทำใหมีโอนการ

ขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึนซึ่งจะเห็นไดในปลายไตรมาส 3  

 การลงทุนในไตรมาส 3 ป 2563 บริษัทยังไมมีนโยบายการลงทุนในชวงนี้ มีเพียงแตศึกษาความเปนไปได และ

โอกาสทางธุระกิจบางธุระกิจไปกอน  

ความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณ COVID-19 บริษัทยังคงไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องมาจนถึงไตรมาส 3 แตบริษัทมิไดนิ่ง

นอนใจ หรือคาดหวังแตรายไดเพียงทางเดี ่ยว ทีมผูบริหารไดชวยกันคิดหาทางจัดการองคกรใหปรับตัวเขากับ

สถานการณที่เกิดขึ้นใหได บริษัทจึงเปดใหมีโครงการลดพนักงานบางสวนบางแผนกลงและพรอมกันนี้ก็มีโครงการขอ

ลดเงินเดือนพนักงานที่เหลือลงประมาณ 15% (รอยละ15) ทำใหผลประกอบการปลายไตรมาส 3 ดีขึ้น (การลดจำนวน

พนักงานสวนใหญเปนภาคสมัครใจ และบริษัทจายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานที่กำหนด  สวนการลดเงินเดือน

พนักงานบริษัทไดขอความรวมมือกับพนักงานที่เหลือ และหากสถานการณกลับสูสภาวะปกติ บริษัทจะทำการปรับ

อัตราเงินเดือนเดิมคืนใหกับพนักงานในลำดับตอไป) ซึ่งถือวามาตราการนี้สงผลใหบริษัทมีศักยภาพขึ้นสามารถ

ดำเนินการตอไปไดในชวงวิกฤษนี้ 

2.  ผลการดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 

 ยอดรายไดรวมของไตรมาส 3/2563 รวมทั้งสิ้น 87.0 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2562 ที่มี

รายไดรวม 72.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.4 ลานบาท หรือ 20% สงผลใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับงวดเปนเงิน 6.8 

ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 3/2562 ที่มีผลขาดทุน 2.3 ลานบาท ลดลง 4.5 ลานบาท หรอื 196% 

 บริษัทฯ มีรายไดรวมสำหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 216.7 ลานบาท ลดลง  

2.6 ลานบาทหรือ 1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปกอน เปนรายไดที่ลดลงจากธุรกิจบริการ 36.8 ลานบาท เนื่องจาก

เทรนด “Zero Waste” กำลังเปนที่นิยมในภาคอุตสาหกรรม แมวาสถานการณ COVID-19 ในไทยเริ่มคลี่คลายไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น แตภาคอุตสาหกรรมที่ซื้อขายกับตางประเทศยังไมสามารถปรับกำลังการผลิตใหเปนปกติได 
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 สถานการณ COVID-19 ยังสงผลใหอัตราการวางงานขยายตัวทำใหกำลังซื้อลงทุนในอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่ง

ทางบริษัทฯไดเพิ่มความระมัดระวังในการวางแผนธุรกิจ จึงวาจางบริษัทนายหนาที่มีความชำนาญในธุระกิจเขามา

บริหารจัดการเรงยอดขายอสังหาริมทรัพย เพ่ือรักษาสภาพคลองใหบริษัทฯ ทำใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

10.1 ลานบาท  

 อยางไรก็ตามทางบริษัทฯไดมองลูทางธุรกิจใหมๆ อยางการใหบริการโครงการระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา ซึ่งเปนโครงการนำรอง โดยมรีายไดในไตรมาสท่ี 2 และ 3 รวมจำนวน 12.4 ลานบาท ตนทุนอยู

ที ่89% สงผลใหบริษัทฯ มีผลขาดทนุสำหรับงวดเปนเงิน 26.0 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบชวงเวลาเดียวกันในป 2562 

ที่มีผลขาดทุน 11.5 ลานบาท ลดลง 14.5 ลานบาท หรอื 126% 

 ไตรมาสที่ 3  สำหรับงวด 9 เดือน 

 30 กันยายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

% 

 30 กันยายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

%  2563 2562  2563 2562 

รายได          

ธุรกิจบำบัดกาก 48.1 64.6 (16.5) -26%  154.8 191.6 (36.8) -19% 

ธุรกิจอสังหาฯ 20.9 3.7 17.2 464%  27.4 17.3 10.1 58% 

ธุรกิจอ่ืนๆ 5.9 - 5.9 100%  13.0 - 13.0 100% 

รายไดอื่น 12.1 4.3 7.8 181%  21.4 10.5 10.9 104% 

รวมรายได 87.0 72.6 14.4 20%  216.7 219.3 (2.6) -1% 

          

คาใชจาย          

ตนทุนบำบัดกาก 40.9 46.8 (5.9) -13%  124.0 137.2 (13.2) -10% 

ตนทุนอสังหาฯ 17.9 2.6 15.3 559%  23.4 12.7 10.7 84.3% 

ตนทุนอื่นๆ 6.2 - 6.2 100%  13.4 - 13.4 100% 

คชจ.ขายและบริหาร 26.6 23.9 2.7 11%  75.4 77.1 (1.7) 2% 

ตนทุนทางการเงิน 1.4 1.4 - 0%  4.7 4.0 0.7 18% 

รวมคาใชจาย 92.9 74.7 18.2 24%  240.9 231.0 9.9 4.3% 

สวนแบงบริษัทรวม - - - -  (0.2) (0.1) (0.1) 100% 

ภาษีเงินได (0.7) (0.1) 0.6 600%  (1.7) 0.3 (2.0) -67% 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (6.8) (2.3) (4.5) 196%  (26.0) (11.5) (14.5) 126% 

 

 (1) รายไดคาบริการ - ธุรกิจใหบรกิาร (คาบำบัดกาก-ฝงกลบ และคาขนสง) 

  สำหรับไตรมาส 3/2563 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 48.1 ลานบาท ลดลงจากไตร

มาส 3/2562 จำนวน 16.5 ลานบาท คิดเปน 26% ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสำหรับไตรมาส 3/2563 อยูที่ 85% 

สัดสวนตนทุนเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอนที่มีสัดสวนตนทุน 72% เนื่องจากรายไดลดลงแตยังคงมีตนทุนคงที่ 
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 สำหรับงวดเกาเดือนป 2563 มีรายไดใหบริการรวมทั้งสิ้น 154.8 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 

36.8 ลานบาท หรือ 19% มีสัดสวนตนทุนอยทูี่รอยละ 80% เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอน 9% 

 (2) รายไดจาการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย สำหรับไตรมาส 3/2563 รวมทั้งสิ้น 20.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตร

มาส 3/2562 จำนวน 17.2 ลานบาท หรือ 465% สำหรับงวดเกาเดือนป 2563 มีรายไดรวมท้ังสิ้น 27.4 เพ่ิมขึ้นจากป 

2562 จำนวน 10.1 ลานบาท หรือ 58% จากการบริหารจัดการเรงยอดโอนหอง ซึ่งในไตรมาสที่ 3/2563 นี้ มีการโอน

หองหลายโครงการ และคาดวาจะสามารถปดโครงการ B-Live tower A และ B ไดภายในไตรมาสที่ 4 รายละเอียด

ดังนี้ 

 

โครงการ 

จำนวนโอนหอง

ไตรมาสท่ี 3 

จำนวนโอนหอง 

สะสม 9 เดือน 

 

บริษทัฯ 

Home office Bangbuathong 1 หอง 1 หอง Genco 

B-Live tower A 1 หอง 1 หอง Genco 

B-Live tower B 9 หอง 12 หอง APL 
 

 ตนทุนขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสำหรับไตรมาส 3/2563 และสำหรับงวดเกาเดือน มีสัดสวน

ประมาณ 85% ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอน 12% เนื่องจากมีตนทุนในการบริหารจัดการเพ่ิมยอดโอน 

 (3)   กำไรจากการขายอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน 

  สำหรับไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจำนวน 4.4 ลาน

บาท จากการขายคอนโดใหเชาโครงการ B-Live tower B จำนวน 2 หอง และอาคารพานิชยใหเชาจากโครงการ  

C-Space Bang Yai จำนวน 2 หอง ซึ่งเปนโครงการของบริษัทยอย  

 (4) รายไดอื่นๆ 

  บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ สำหรับไตรมาส 3/2563 รวมทั้งสิ้น 7.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2562 

จำนวน 3.3 ลานบาท คิดเปน 77% 

 (5) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสำหรับไตรมาส 3/2563 รวมทั ้งสิ้น 26.6 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2562 จำนวน 2.7 ลานบาท หรือ 11% คาใชจายในการขายและการบริหารคิดเปน 31% ของ

รายไดรวมของบริษัทฯ สัดสวนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2562 คาใชจายในการขายและการบริหาร

อยูที่ 33% 
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3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯ และบริษัทยอย) 

 (1) สินทรัพยรวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลคา 1,562.4 ลานบาท ลดลงจากสินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 4.6 ลานบาท หรือ 0% 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลคา 530.1 ลานบาท ลดลงจากสิ้น

ป 2562 ทั้งสิ้น 65.8 ลานบาท หรือ 11% สวนใหญเกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย และการ

ปรับตัวตามสถานการณโดยเปลี่ยนหองรอขายเปนหองเพื ่อเชาซึ่งจะถูกจัดประเภทไปเปน

สินทรัพยไมหมุนเวียน ทำใหตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ลดลง 46.4 ลานบาท 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มูลคา 1,032.3 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท้ังสิ้น 61.2 ลานบาท หรือ 6% รายการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

(TFRS 16) ที่มีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน สงผลใหบริษัทมีสิทธิการใชสินทรัพย 39.9 ลานบาท 

และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2.9 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนเพิ่มข้ึนจากการปรับกลยุทธงานดานอสังหาริมทรัพยจำนวน 19.0 ลานบาท 

 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลคา 216.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ ้น 33.4 ลานบาท หรือ18% รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน สงผล

ใหบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชา สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป และสุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

เพิ่มขึ้นจำนวน 13.3 ลานบาท และ 47.2 ลานบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีการจายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินจำนวน 19.0 ลานบาท และจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา 8.0 ลานบาท 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1,345.5 ลานบาท ลดลงจากสวนของผู

ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 37.9 ลานบาท หรือ 2.7% สวนหนึ่งลดลงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีดังกลางขางตน จำนวน 11.6 ลานบาท 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 

16) มาถือปฏิบัติ 

  

  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   

ผลกระทบ จำนวน 

สินทรัพยสิทธิการใช เพ่ิมขึ้น 39.9 

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตดับัญชี เพ่ิมขึ้น 2.9 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ลดลง (7.2) 

หนี้สินตามสญัญาเชาสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป เพ่ิมขึ้น  13.3 

หนี้สินตามสญัญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป เพ่ิมขึ้น 47.2 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญช ี ลดลง (11.6) 

4. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 

  

  

สำหรับงวด 9 เดือน 

2563 2562 

เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 172.2 291.7 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 4.6 (7.6) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (1.4)  (82.9)  

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (26.9) (40.2) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (23.7) (130.7) 

เงนิสด ณ วันที ่31 มีนาคม 148.5 161.0 

5. อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 

  ณ วันที ่

  30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 6.2 7.7 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผถืูอหุน 0.2 0.1 

 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 16 (TFRS 16) มาถือ

ปฏิบัติ สงผลใหบริษัทมีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้น 53.3 ลานบาท ซึ่งทำใหอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนสูงขึ้น 0.1 เทา 


