
 

 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

1.  สถานการณของบริษทัฯ 
 

 สถานการณของบริษัทฯในไตรมาสแรกของป 2564 ยังอยูในทิศทางที่ดี สืบเนื่องมาจากผลพวงจากการ

ตัดสินใจของผูบริหารสูงสุดในการเปดโครงการสมัครใจเกษียณกอนกําหนด (Early retirement projects) , และการ

จริงจังกับการลดตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปน ทําใหผลประกอบการในไตรมาส 1 ป 2564 ยังคงเปนบวก แตหากวิ

เคราะสถานณของธุระกิจกําจัดและบําบดักากอุตสาหกรรมแลว มีแนวโนนการรับกากขยะเขาสูระบบของบริษัทฯลดลง 

ซึ่งอาจสงผลกระทบกับผลดําเนินการในไตรมาสตอๆไปอยางแนนอน รวมทั้งธุระกิจอสังหาริมทรัพยก็ไดรับผลกระทบนี้

เชนกัน 

 ในสวนของการลงทุนในปนี้ ดูจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ยังคงมีแนวโนมระบาดอยาง

หนักมาเปนระยะๆ และไมมีททีาวาจะหมดไปไดอยางงายดาย บริษัทฯจึงยังไมมีนโยบายลงทุนใหญๆในชวงเวลานี้ 
 

ความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณ COVID-19 ที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบอยางมากทั้งเรื่องการ

เขารับกากขยะจากโรงงานลูกคาที่มีการเขมงวดมากยิ่งขึ้น , การเดินทางมาทํางานของพนักงาน , และลูกคาเขาชม

โครงการอสังหาริมทรัพยนอยลง 
 

2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 ยอดรายไดรวมของไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 52.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2563 ที่มี

รายไดรวม 66.2 ลานบาท ลดลง 13.3 ลานบาท หรือ 20.1% เนื่องจากบริษัทเริ่มไดรับผลกระทบจากสถานการณ 

COVID-19 ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2563 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และฝายบริหารไดมีการปรับปรับตัวเขากับ

สถานการณท่ีเกิดขึ้น โดยในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทจึงเปดใหมีโครงการลดพนักงานบางสวนบางแผนกลงและพรอม

กันนี้ก็มีโครงการขอลดเงินเดือนพนักงานที่เหลือลงประมาณ 15% (รอยละ15) และลดคาใชจายที่สามารถลดไดโดยไม

กระทบกับคุณภาพงานบริการของบริษัทฯ  

 การปรับตัวดังกลาวสงผลตอเนื่องใหในไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับงวดเปนเงิน 0.9  ลาน

บาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1/2563 ที่มีผลขาดทุน 5.0 ลานบาท กําไรเพิ่มขึ้น 5.9 ลานบาท หรือ 118.0% 
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 ไตรมาสท่ี 1  

 31 มีนาคม เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

% 

 

 2564 2563  

รายได      

ธุรกิจบำบัดกาก 47.9 60.1 (12.2) -20.3%  

ธุรกิจอสังหาฯ - 1.2 (1.2) -100.0%  

ธุรกิจอื่นๆ 0.8 - 0.8 100.0%  

รายไดอ่ืน 4.2 4.9 (0.7) -14.3%  

รวมรายได 52.9 66.2 (13.3) -20.1%  

      

คาใชจาย      

ตนทุนบำบัดกาก 30.7 43.0 (12.3) -28.6%  

ตนทุนอสังหาฯ - 0.8 (0.8) -100.0%  

ตนทุนอื่นๆ 2.3 - 2.3 100%  

คชจ.ขายและบริหาร 17.6 25.4 (7.8) -30.7%  

ตนทุนทางการเงิน 1.2 1.7 (0.5) -29.4%  

รวมคาใชจาย 51.8 71.0 (19.2) -27.0%  

สวนแบงบริษัทรวม (0.3) (0.1) (0.2) -200.0%  

ภาษีเงินได 0.1 (0.2) 0.3 150.0%  

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.9 (5.0) 5.9 118.0%  

 
 

 (1) รายไดจากการขายและบริการ - ธุรกิจใหบริการ 

 สําหรับไตรมาส 1/2564 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 47.9 ลานบาท ลดลงจากไตร

มาส 1/2563 จํานวน 12.2 ลานบาท คิดเปน 20.3% ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส 1/2564 อยูที่  

64.1% ลดลงจากงวดเดียวกันในปกอนที่มีตนทุน 71.5% จากการปรับตัวเขากับสถานการณดังกลาวขางตน 
 

 (2) รายไดจาการขายและใหเชา - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ยังไมมีการโอนขายหองในไตรมาส 1/2564 ในขณะที่ไตรมาส 

1/2563 มีรายไดจากการขายจํานวน 1.2 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย อยูที่ 66.7% 

 รายไดใหเชาอสังหาริมทรัพย (แสดงรวมอยูในรายไดอื่นๆ) ในไตรมาส 1/2564 มีจํานวน 3.0 ลานบาท 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอนเล็กนอย โดยมีตนทุนใหเชาอยูที่ 63.3% ซึ่งใกลเคียงกับปกอนเชนกัน 
 

 (3)   ดอกเบี้ยรับ 

  บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับ สําหรับไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 0.1 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2563 

จํานวน 0.1 ลานบาท หรือ 50.0% 
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 (4) รายไดอื่นๆ 

  บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ สําหรับไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 1.2 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1/2563 

จํานวน 0.4 ลานบาท หรือลดลง 25.0%  

 

 (5) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 1/2564 รวมทั้งสิ้น 15.7 ลานบาท ลดลง

จากไตรมาส 1/2563 จํานวน 7.8 ลานบาท หรือลดลง 30.7% คาใชจายในการขายและการบริหารคิดเปน 33.3% 

ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2563 คาใชจายในการขายและการบริหารอยูที่ 38.4% 

ซึ่งสะทอนใหเห็นผลจากการการปรับตัวและบริหารคาใชจายของบริษัท 
 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) สินทรัพยรวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมสิ้นสุด ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2564 มูลคา 1,528.3 ลานบาท เพิ ่มขึ ้นจาก

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพียงเล็กนอย 
 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลคา 503.1 ลานบาท ลดลงจาก

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 20.8 ลานบาท หรอื 4.0% สวนใหญเกิด

จากการโอนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน (อสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน) จํานวน 19.3 ลานบาท 

 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลคา 1,025.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 21.5 ลานบาท หรือ 2.1%  
 

 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมูลคา 200.8 ลานบาท ลดลงจากหนี้สินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 2.2 ลานบาท หรือ 1.1%  
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จํานวน 1,327.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสวนของผู

ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 3.0 ลานบาท หรือ 0.2%  
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4. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

  

  

สําหรับงวด 3 เดือน 

2564 2563 

เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 162.9 172.2 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 18.0 4.3 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (4.4) (4.9)  

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (9.1) (8.5) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4.5 (9.1) 

เงนิสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 167.4 163.1 
 

  

5. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ณ วันที ่

  31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5.9 6.7 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุน 0.2 0.2 

  


