
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานของฝายบริหาร ประจําป 2563 

 

1.   ผลการดําเนินงาน 

สําหรับป 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจํานวน 47.75 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจากป 2562 จํานวน 

12.94 ลานบาท คิดเปน 37.2%  

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม ป 2563 ป 2562 + % 

รายไดจากการดําเนินงาน(a) 243.12 282.70 -14.0% 

ตนทุนจากการดําเนินงาน(b) 187.78 201.35 -6.7% 

กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน 55.34 81.35 -32.0% 

รายไดรวม 287.85 298.03 -3.4% 

ขาดทุนสุทธิ (47.75) (34.81) -37.2% 
(a) รายไดจากการดาํเนินงาน = รายไดหลักไมรวมรายไดจากธุรกิจอื่นๆและรายไดอื่น 

(b) ตนทุนจากการดําเนินงาน = ตนทุนหลักไมรวมตนทุนจากธุรกิจอื่นๆและคาใชจายอื่น 

รายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับป 2563 จํานวน 287.85 ลานบาท ลดลง 10.18 ลานบาท หรือ 3.4% 

เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากธุรกิจใหบริการและกําจัดกาก

อุตสาหกรรมจํานวน 206.45 ลานบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 36.67 ลานบาท รายไดจากธุรกิจอ่ืน 

จํานวน 13.68 ลานบาท และรายไดอ่ืนๆ 31.05 ลานบาท 
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 ในป 2563 บริษัทไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 จากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาค

สวนลดกําลังการผลิตลงหรือตองหยุดดําเนินการชั่วคราว อีกทั้งเทรนด “Zero Waste” กําลังเปนที่นิยมใน

ภาคอุตสาหกรรม สงผลใหปริมาณของเสียอุตสาหกรรมลดลง อยางไรก็ตามฝายบริหารไดมองหาธุรกิจใหมๆ 

อยางธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) และธุรกิจผลิตและจําหนาย

หนากากอนามัยทางการแพทย ทําใหมีรายไดจากธุรกิจอื่นๆ จํานวน 13.68 ลานบาท  

 รายไดอ่ืนๆจํานวน 31.05 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากปกอน 15.72 ลานบาท หรือ 102.5% สวนหนึ่งเพ่ิมขึ้น

จากกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 

ธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 
หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม ป 2563 ป 2562 + % 

รายไดจากการใหบริการและกําจัดกากอุตสาหกรรม 206.45 258.68 -20.2% 

ตนทุนการใหบริการ 156.22 184.06 -15.1% 

กําไรข้ันตน 50.23 74.62 -32.7% 

อัตรากําไรขั้นตน 24.3% 28.8%  

 รายไดจากการใหบริการ สําหรับป 2563 มีจํานวน 206.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 52.23 ลานบาท 

หรือ 20.2% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 โดยมีอัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการและกําจัดกาก

อุตสาหกรรม 24.3% ลดลงจากปกอน 4.5% เนื่องจากรายไดที่ลดลง แตยังคงมตีนทนุคงท่ี 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม ป 2563 ป 2562 + % 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 36.67 24.02 52.7% 

ตนทุนอสังหาริมทรัพย 31.56 17.29 82.5% 

กําไรข้ันตน 5.11 6.73 -24.1% 

อัตรากําไรขั้นตน 13.9% 28.0%  
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 ในป 2563 มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 36.67 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของป 2562 รายไดเพ่ิมข้ึนจํานวน 12.65 ลานบาท หรือ 52.7% เนื่องจากบริษัทเรงขายสินคาโครงการ

เดิมที่มีอยูของบริษัทฯ เพ่ือเรียกคืนกระแสเงินสดในสภาพเศรษฐกิจอยูในภาวะชะลอตัว ซึ่งตองมีตนทุนเพ่ิมข้ึน

ในการปรับปรุงใหสินคาอยู ในสภาพท่ีดีขึ้น  พรอมขายใหลูกคา สงผลให อัตรากําไรขั้นตนจากการขาย

อสังหาริมทรัพยลดลง 14.1% ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จําเปนตองเลื่อนแผนการพัฒนาโครงการใหมออกไปกอน เพ่ือรอ

จังหวะที่เหมาะสม 

 จากการเรงขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยใหเชาไปพรอม

กันดวย โดยมีกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 4.69 ลานบาท ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

รายไดอ่ืน 

 

คาใชจาย 

 คาใชจายในการขายและบริหาร สําหรับป 2563 มีจํานวน 94.59 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 

คาใชจายลดลง 11.25 ลานบาท หรือ 10.6% จากการปรับโครงสรางองคกรใหม และการบริหารงานลดคา

คาใชจายอยางเขมงวด 

 ขาดทุนจากการดอยคา สําหรับป 2563 มีขาดทุนจากการดอยคาท้ังหมด 19.95 ลานบาท เนื่องจาก

ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหเกิดการดอยคาอาคารโรงงาน RDF จํานวน 18.13 ลานบาท 

และดอยคาเครื่องจักรของบริษัทยอยฯอีกจํานวน 1.82 ลานบาท ในขณะที่ป 2562 มีขาดทุนจากการดอยคา

เครื่องจักรโครงการ RDF จํานวน 23.54 ลานบาท แตมีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลคาของตนทุนการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 2.87 ลานบาท 

 ตนทุนทางการเงิน มีจํานวน 5.79 ลานบาท สําหรับป 2563 เพิ่มขึ้น 14.9% จากปกอน ซึ่งแมวาป 

2563 ดอกเบี้ยเงินกูยืมลดลงจากการจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในการลงทุนอาคารโรงงาน 

และเครื่องจักรที่ศูนยมาบตาพุดบางสวน แตไดมีการบันทึกตนทุนทางการเงินของสัญญาเชาระยะยาว จากการ

ปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวกับสัญญาเชา (TFRS 16) 

 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมแหงหนึ่ง มีการวางแผนเริ่มดําเนินการ

เชิงพาณิชยในป 2563 แตดวยสถานการณ Covid-19 ทําใหบริษัทฯรวมทุนไมสามารถเดินทางเขาประเทศไทย

ได ทําใหการดําเนินงานโดนพักไวชั่วคราวจนกวาผูรวมทุนจะสามารถเขาประเทศไทยไดอีกครั้ง ทําใหอาคารและ

เครื่องจักรดอยคาจํานวนรวม 5.52 ลานบาท 
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2.  ฐานะการเงิน 

                               

 

 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,527.53 ลานบาท ลดลง 39.43 ลาน

บาท หรือ 2.5% จากจํานวน 1,566.96 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเหตุการณสําคัญดังนี้ 

 การลดลงของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 58.71 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการ

โอนกรรมสิทธิหองตามที่กลาวไวขางตน และบางสวนถูกโอนเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

เพ่ือเปนหองใหเชา 

 การเพ่ิมข้ึนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 24.03 ลานบาท จากการการปรับตัวตาม

สถานการณโดยเปลี่ยนหองรอขายเปนหองเพื่อเชา โดยโอนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อยางไรก็ตามชวงปลายปไดมีการจําหนายหองใหเชาแลว

บางสวน 

 การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 31.48 ลานบาท สวนใหญเกิดจากขาดทุนจาก

การดอยคาของอาคารและเครื่องจักรจํานวน 19.95 ลานบาท  

 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิทธิการใช จํานวน 38.40 ลานบาท จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 
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หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 203.02 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19.49 ลานบาท 

หรือ 10.6% จากจํานวน 183.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มีผลบังคับใชใน

งวดปจจุบัน สงผลใหบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชา สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป และสุทธิจากสวนที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งปเพ่ิมข้ึนจํานวน 13.75 ลานบาท และ 46.70 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่มีการจาย

ชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 25.37 ลานบาท 

 

สวนของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,324.51 ลานบาท ลดลงจากสวน

ของผู ถือหุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จํานวน 58.92 ลานบาท หรือ 4.3% สวนหนึ่ งลดลงจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลางขางตน จํานวน 11.6 ลานบาท 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 

(TFRS 16) มาถือปฏิบัติ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ผลกระทบ จำนวน 

สินทรัพยสิทธิการใช เพ่ิมขึ้น 38.40 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้น 2.78 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ลดลง (7.2) 

หนี้สินตามสัญญาเชาสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป เพ่ิมขึ้น 13.75 

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป เพ่ิมขึ้น 46.70 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ลดลง (11.6) 
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3. สภาพคลอง  

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป 

2563 2562 

เงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 172.22 291.69 

กระแสเงนิสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 24.72 11.04 

กระแสเงนิสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (0.41) (84.21) 

กระแสเงนิสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (33.67) (46.29) 

กระแสเงนิสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9.36) (119.47) 

เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 162.86 172.22 

 

4. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2563 2562 

อัตราสวนเงนิทุนหมุนเวียน 6.65 7.65 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 0.15 0.13 

 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 

16) มาถือปฏิบัติ สงผลใหบริษัทมีหนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน 53.25 ลานบาท ซึ่งทำใหอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผู

ถือหุนสูงข้ึน 0.04 เทา 


