
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

1.  สถานการณของบริษทัฯ 
 

 สรุปสถานการณของบริษัทในไตรมาสที่สองของป 2564 บริษัทไดรับผลกระทบจากการระบาดระลอก 3 

อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการระบาดรอบนี้กินวงกวาง และมีการกลายพันธุของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายสาย

พันธุที่พัฒนาตัวเองจากตางประเทศเริ่มเขามาระบาดในไทยและลุกลามอยางรวดเร็ว ประกอบกับชวงเดือนเมษายนมี

การเคลื่อนยายของประชาชนกลับบานตางจังหวัดในชวงสงกรานตเปนจํานวนมาก และมาตรการภาครัฐที่ไมมีการ 

ล็อกดาวน และระบบสาธารณสุขเริ่มรับมือกับจํานวนผูปวยผูเสียชีวิตจํานวนมาก ทําใหเกิดการระบาดในครัวเรือนใน

ชุมชนอยางมากมายกวาการระบาดครั้งกอนๆ กระทบไปถึงการระบาดในคลัสเตอรตางๆอยางรวดเร็ว และมีจํานวนผู

ติดเชื้อสูงในแตละคลัสเตอร เชน โรงงานผลิตตางๆ ทําใหกําลังการผลิตของภาคโรงงานอุตสาหกรรมลดลงอยางมี

นัยสําคัญ อีกทั้งทั่วโลกก็เริ่มกลับมาระบาดกันอีกครั้งดวยสายพันธุเบตาและเดลตา ทําใหกําลังซื้อจากตางประเทศ

ลดลง เมื่อกําลังการผลิตลดลงกิจกรรมตางๆลดลง ยอมสงผลตอธุรกิจปลายนํ้าอยาง GENCO เปนแน ซึ่งจะเห็นไดจาก

การรับกากขยะจากลูกคาเร่ิมเวนระยะหางการขนสงออกไป ซึ่งฝายบริหารมองวาจะกระทบกับธุระกิจการกําจัดกาก

ขยะอยางหนัก ตั้งแตไตรมาสท่ี 3 ถึง 4 ในป 2564 สวนธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยในไตรมาสน้ียังไมมีความคบืหนาตาม

ภาวะตลาดและบริษัทก็ยังไมมีสินคาใหมๆออกมา    

 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 2/2564 รวมทั้งสิ้น 58.2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่มี

รายไดรวม 63.5 ลานบาท ลดลง 5.3 ลานบาท หรือ 8.3% สวนใหญเปนการลดลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่ในไตร

มาสนี้ยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ อีกทั้งในปกอนมีรายไดจากการใหบริการโครงการระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคา ซึ่งโครงการนี้ไดสงมอบงานครบถวนแลวเมื่อสินป 2563 และยังไมมีโครงการใหมเขามาในป 2564 ดวย

สถานการณท่ีมีความลําบากในการเขาพบลูกคาและทุกบริษัทฯยังคงชะลอการลงทุน  

 อยางไรก็ตามธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม ที่เริ ่มไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 

ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2563 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แตฝายบริหารไดมีการปรับปรับตัวเขากับสถานการณที่

เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน ทําใหในไตรมาสที่ 2/2564 มีรายไดเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอน 3.2 ลานบาท  
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 และผลจากการปรับลดตนทุนและคาใชจายที่สามารถลดได โดยไมกระทบกับคณุภาพงานบริการของบริษัทฯ 

ตั้งแตไตรมาสที่ 3/2563 ไดสงผลดตีอเนื่องมาจนถึงไตรมาสปจจุบัน ทําใหในไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุน

สําหรับงวดเปนเงิน 0.9  ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ที่มีผลขาดทุน 14.2 ลานบาท ผลการดําเนินงาน

ดีขึ้น 13.3 ลานบาท หรือ 93.7% 

 สําหรับงวดหกเดือนป 2564 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 111.1 ลานบาท ลดลง 18.7 ลานบาท หรือ 14.4% 

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันป 2563 อยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิสําหรบังวดหกเดือนจํานวน 0.1 ลาน

บาท ซึ่งเปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจํานวน 19.1 ลานบาท หรอื 99.5% 

 

 ไตรมาสที่ 2  สําหรับงวด 6 เดือน 

 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

% 

 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

%  2564 2563  2564 2563 

รายได          

ธุรกิจบําบัดกาก 49.8 46.6 3.2 6.9%  97.7 106.7 (9.0) -8.4% 

ธุรกิจอสังหาฯ - 5.3 (5.3) -100.0%  - 6.4 (6.4) -100.0% 

ธุรกิจอ่ืนๆ 3.7 7.2 (3.5) -48.6%  4.5 7.2 (2.7) -37.5% 

รายไดอื่น 4.7 4.6 0.1 2.17%  8.9 9.5 (0.6) 6.3% 

รวมรายได 58.2 63.5 (5.3) -8.3%  111.1 129.8 (18.7) -14.4% 

          

คาใชจาย          

ตนทุนบําบัดกาก 31.2 40.2 (9.0) -22.4%  61.8 83.2 (21.4) -25.7% 

ตนทุนอสังหาฯ - 2.4 (2.4) -100.0%  - 3.2 (3.2) -100.0% 

ตนทุนอื่นๆ 5.1 6.4 (1.3) -20.3%  7.4 6.4 1.0 15.6% 

คชจ.ขายและบริหาร 21.4 26.5 (5.1) -19.2%  39.1 51.9 (12.8) -24.7% 

ตนทุนทางการเงิน 1.1 1.5 (0.4) -26.7%  2.3 3.3 (1.0) -30.3% 

รวมคาใชจาย 58.8 77.0 (18.2) -23.6%  110.7 148.0 (37.3) -25.2% 

สวนแบงบริษัทรวม (0.3) - (0.3) -100.0%  (0.7) (0.2) (0.5) -250.0% 

ภาษีเงินได - (0.7) 0.7 100.0%  0.2 (0.9) 1.1 122.2% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.9) (14.2) 13.3 93.7%  (0.1) (19.2) 19.1 99.5% 

 
 

 (1) รายไดจากการขายและบริการ - ธุรกิจใหบริการ 

 สําหรับไตรมาส 2/2564 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 49.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตร

มาส 2/2563 จํานวน 3.2 ลานบาท คิดเปน 6.9% ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส 2/2564 อยูที่  

62.7% ลดลงจากงวดเดียวกันในปกอนที่มีตนทุน 86.3% จากการปรับตัวเขากับสถานการณดังกลาวขางตน 
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 (2) รายไดจากการขายและใหเชา - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ยังไมมีการโอนขายหองในไตรมาส 2/2564 ในขณะที่ไตรมาส 

2/2563 มีรายไดจากการขายจํานวน 5.3 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย อยูที่ 45.3% 

 รายไดใหเชาอสังหาริมทรัพย (แสดงรวมอยูในรายไดอื่นๆ) ในไตรมาส 2/2564 มีจํานวน 3.2 ลานบาท 

ไมแตกตางจากไตรมาสเดียวกันในปกอน โดยมีตนทุนใหเชาอยูที่ 62.5% ซึ่งใกลเคียงกับปกอนเชนกัน 
 

 (3)   รายไดจากธุรกิจอื่นๆ 

  สําหรับไตรมาส 2/2564 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจอื ่นรวมทั ้งสิ้น 3.7 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 

2/2563 จํานวน 3.5 ลานบาท คิดเปน 48.6% เนื่องจากในป 2564 มีเพียงรายไดจากธุรกิจผลิตและจําหนายหนากาก

อนามัยทางการแพทยจํานวน 3.7 ลานบาท แตในงวดเดียวกันปกอนมีรายไดจากการใหบริการโครงการระบบไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา จํานวน 7.2 ลานบาท 
 

 (4) รายไดอื่นๆ 

  บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับ สําหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 0.1 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 2/2563 

เลก็นอย และในไตรมาส 2/2564 มีรายไดอ่ืนๆอีกจํานวน 4.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2/2563 จํานวน 0.2 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้น 4.3%  
 

 (5) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 19.4 ลานบาท ลดลง

จากไตรมาส 2/2563 จํานวน 5.2 ลานบาท หรือลดลง 21.1% คาใชจายในการขายและการบริหารคิดเปน 33.3% 

ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 คาใชจายในการขายและการบริหารอยูที่ 38.7% 

ซึ่งสะทอนใหเห็นผลจากการการปรับตัวและบริหารคาใชจายของบริษัท 
 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) สินทรัพยรวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลคา 1,521.7 ลานบาท ลดลงจากสินทรัพย

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 5.9 ลานบาท หรือ 0.4% 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลคา 492.4 ลานบาท ลดลงจาก

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 31.5 ลานบาท หรอื 6.0% สวนใหญเกิด

จากการโอนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน (อสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน) จํานวน 27.3 ลานบาท 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลคา 1,029.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 25.6 ลานบาท หรือ 2.6%  
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 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลคา 192.8 ลานบาท ลดลงจากหนี้สนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 10.3 ลานบาท หรอื 5.1% จากการจายชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน 
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จํานวน 1,328.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวนของ

ผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4.4 ลานบาท หรือ 0.3%  

 

 

4. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

  

  

สําหรับงวด 6 เดือน 

2564 2563 

เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 162.9 172.2 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 26.6 4.1 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (6.8) (10.5) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (18.6) (17.8) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1.2 (24.2) 

เงนิสด ณ วันที ่30 มิถุนายน 164.1 148.0 

 

  

5. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ณ วันที ่

  31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5.7 6.7 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุน 0.1 0.2 

  


