
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

1.  สถานการณของบริษทัฯ 
 

 สรุปสถานการณของบริษัทในไตรมาสที่สามของป 2564 บริษัทไดรับผลกระทบจากการระบาดระลอกลาสุด

อยางรุนแรงและหลีกเลี่ยงไมได ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการล็อกดาวนหรือจํากัดการเดินทาง อีกทั้งกําลังการผลิต

ของภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดลงไปกอนหนาและยังไมมีการปรับแผนใหม ทําใหปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมลด

นอยลงอยางเห็นไดชัดจากไตรมาสกอนหนานี้ ซึ่งแนนอนวาสงผลกระทบกับบรษิัทโดยตรงทําใหรายไดหลักจากธุระกิจ

บําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมลดลงไปถึง 10-15% 

 สวนธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยในไตรมาสนี้ยังไมมีความคืบหนาตามภาวะตลาด และบริษัทยังไมมีสินคาใหมๆ

ออกขายในตลาด    

 ในสวนของการลงทุนในปนี้ ดูจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ยังคงมีแนวโนมระบาดอยาง

หนักมาเปนระยะๆ แตบริษัทมีแผนจะลงทุนในธุระกิจอื่น เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงออกไป โดยมีแผนจะเริ่ม

โครงการขนาดเล็กในชวงปลายปหรอืตนปหนา 
 

ความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณ COVID-19 ที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบอยางมากทั้งเรื่องการ

เขารับกากขยะจากโรงงานลูกคาที่มีการเขมงวดมากยิ่งขึ้น, การเดินทางมาทํางานของพนักงาน, และลูกคาเขาชม

โครงการอสังหาริมทรัพยนอยลง 
 

2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 ยอดรายไดรวมของไตรมาส 3/2564 รวมทั้งสิ้น 60.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ที่มี

รายไดรวม 87.0 ลานบาท ลดลง 26.3 ลานบาท หรือ 30.2% สวนใหญเปนการลดลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่ใน

ไตรมาสนี้ยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ แตปกอนมีรายไดจากการขายหองคงเหลือ และกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนรวมจํานวน 25.3 ลานบาท อีกทั้งในปกอนมีรายไดจากการใหบริการโครงการระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา ซึ่งโครงการนี้ไดสงมอบงานครบถวนแลวเมื่อสิ้นป 2563 และยังไมมีโครงการใหมเขามาในป 

2564 ดวยสถานการณที่มีความลําบากในการเขาพบลูกคาและทุกบริษัทฯยังคงชะลอการลงทุน  

  อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 3/2564 มีรายไดอื่นจากการริบเงินมัดจําเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน จํานวน 

8.0 ลานบาท อีกทั้งผลจากการปรับลดตนทุนและคาใชจายที่สามารถลดได โดยไมกระทบกับคุณภาพงานบริการของ

บริษัทฯ ตั้งแตไตรมาสที่ 3/2563 ไดสงผลดีตอเนื่องมาจนถึงไตรมาสปจจุบัน ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับงวดเปน

เงิน 6.5  ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 3/2563 ที่มีผลขาดทุน 6.8 ลานบาท ผลการดําเนินงานดีขึ้น 13.3 ลาน

บาท หรือ 195.6% 
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 สําหรับงวดเกาเดือนป 2564 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 171.9 ลานบาท ลดลง 44.8 ลานบาท หรือ 20.7% 

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันป 2563 อยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทฯมีกําไรสําหรับงวดเกาเดือ.0นจํานวน 6.5 ลานบาท 

ซึ่งเปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจํานวน 32.5 ลานบาท หรือ 125.0% 

 

 ไตรมาสท่ี 3  สําหรับงวด 9 เดือน 

 30 กันยายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

% 

 30 กันยายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

%  2564 2563  2564 2563 

รายได          

ธุรกิจบําบัดกาก 44.1 48.1 (4.0) -8.3%  141.8 154.8 (13.0) -8.4% 

ธุรกิจอสังหาฯ - 20.9 (20.9) -100.0%  - 27.4 (27.4) -100.0% 

ธุรกิจอื่นๆ 1.4 5.9 (4.5) -76.3%  5.9 13.0 (7.1) -54.6% 

รายไดอ่ืน 15.2 12.1 3.1 25.6%  24.2 21.4 2.8 13.1% 

รวมรายได 60.7 87.0 (26.3) -30.2%  171.9 216.7 (44.8) -20.7% 

          

คาใชจาย          

ตนทุนบําบัดกาก 31.3 40.9 (9.6) -23.5%  93.1 124.0 (30.9) -24.9% 

ตนทุนอสังหาฯ - 17.9 (17.9) -100.0%  - 23.4 (23.4) -100.0% 

ตนทุนอ่ืนๆ 3.2 6.2 (3.0) -48.4%  10.6 13.4 (2.8) -20.9% 

คชจ.ขายและบริหาร 17.1 26.6 (9.5) -35.7%  56.3 75.4 (19.1) -25.3% 

ตนทุนทางการเงิน 1.0 1.4 (0.4) -28.6%  3.3 4.7 (1.4) -29.8% 

รวมคาใชจาย 52.6 92.9 (40.3) -43.4%  163.3 240.9 (77.6) -32.2% 

สวนแบงบริษัทรวม (0.3) - (0.3) -100.0%  (0.1) (0.2) (0.8) -400.0% 

ภาษีเงินได (1.2) (0.7) 0.5 71.4%  (1.1) (1.7) (0.6) -5.3% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 6.5 (6.8) 13.3 195.6%  6.5 (26.0) 32.5 125.0% 

 
 

 (1) รายไดจากการขายและบริการ - ธุรกิจใหบริการ 

 สําหรับไตรมาส 3/2564 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 44.1 ลานบาท ลดลงจากไตร

มาส 3/2563 จํานวน 4.0 ลานบาท คิดเปน 8.3% ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส 3/2564 อยูที่  

71.0% ลดลงจากงวดเดียวกันในปกอนที่มีตนทุน 85.0% จากการปรับตัวเขากับสถานการณดังกลาวขางตน 
 

 (2) รายไดจากการขายและใหเชา - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ยังไมมีการโอนขายหองในไตรมาส 3/2564 ในขณะที่ไตรมาส 

3/2563 มีรายไดจากการขายจํานวน 20.9 ลานบาท โดยมีตนทุนขาย อยูที่ 85.6% 

 กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ (แสดงรวมอยูในรายไดอ่ืนๆ) ในไตรมาส 3/2564 ยังไม

มีการโอนขายหอง ในขณะท่ีไตรมาส 3/2563 มีกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 4.4 ลานบาท 
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 รายไดใหเชาอสังหาริมทรัพย (แสดงรวมอยูในรายไดอื่นๆ) ในไตรมาส 3/2564 มีจํานวน 2.8 ลานบาท 

ไมแตกตางจากไตรมาสเดียวกันในปกอน โดยมีตนทุนใหเชาอยูที่ 75.0% ซึ่งใกลเคียงกับปกอนเชนกัน 
 

 (3)   รายไดจากธุรกิจอื่นๆ 

  สําหรับไตรมาส 3/2564 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจอื ่นรวมทั ้งสิ้น 1.4 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 

3/2563 จํานวน 4.5 ลานบาท คิดเปน 76.3% เนื่องจากในป 2564 มีเพียงรายไดจากธุรกิจผลิตและจําหนายหนากาก

อนามัยทางการแพทย แตในงวดเดียวกันปกอนมีรายไดจากการใหบริการโครงการระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคา จํานวน 5.2 ลานบาท 
 

 (4) รายไดอื่นๆ 

  บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆจํานวน 15.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2563 จํานวน 3.1 ลานบาท คิด

เปน 25.6% เนื่องจากมีรายไดอื่นจากการรบิเงินมัดจําคาที่ดินจํานวน 8.0 ลานบาท  

  สําหรับไตรมาสท่ี 3/2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายไดดอกเบี้ยรับเพียงเล็กนอยซึ่งไมเปนสาระสําคัญ  
 

 (5) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 3/2564 รวมทั้งสิ้น 17.1 ลานบาท ลดลง

จากไตรมาส 3/2563 จํานวน 9.5 ลานบาท หรือลดลง 35.7% คาใชจายในการขายและการบริหารคิดเปน 28.2% 

ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 คาใชจายในการขายและการบริหารอยูที่ 30.6%  
 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) สินทรัพยรวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มูลคา 1,521.8 ลานบาท ลดลงจากสินทรัพย

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 5.7 ลานบาท หรือ 0.4% 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มูลคา 472.0 ลานบาท ลดลงจาก

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 51.9 ลานบาท หรือ 9.9% สวนใหญเกิด

จากการโอนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน (อสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน) จํานวน 36.5 ลานบาท 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มูลคา 1,049.9 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จากสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 46.2 ลานบาท หรือ 4.6% สวน

ใหญเพ่ิมขึ้นจากการยายหองเพ่ือขายเปนหองเพื่อเชา อีกทั้งอยูระหวางกอสรางหลุมฝงกลบกาก

ของเสียอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย ซึ่งมีความคืบหนาของงานอยูที่ 51.4% คิดเปนเงิน 22.2 

ลานบาท 
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 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีมูลคา 186.6 ลานบาท ลดลงจากหนี้สนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 16.4 ลานบาท หรือ 8.1% จากการจายชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงินเปนสวน

ใหญ 
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 1,335.3 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสวนของ

ผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 10.7 ลานบาท หรือ 0.8%  

 

4. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

  

  

สําหรับงวด 9 เดือน 

2564 2563 

เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 162.9 172.2 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 44.2 4.6 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (27.3) (1.4) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (28.0) (26.9) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (11.1) (23.7) 

เงนิสด ณ วันที ่30 กันยายน 151.8 148.5 

  

5. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ณ วันที ่

  30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5.6 6.7 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุน 0.1 0.2 

  


