
 

 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

1.  สถานการณของบริษทัฯ 
 

 สถานการณของบริษัทฯในไตรมาสแรกของป 2565 อยูในทิศทางที่ดี บริษัทเริ ่มแผนรุกตลาดในชวงที่

สถานการณการระบาดที่มีทิศทางเบาลง สงผลใหผลประกอบการณในไตรมาสแรกของปเปนบวกทั้ง 3 เดือน อีกทั้ง

บริษัทยังคงเอาจริงเอาจังกับกับการลดตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปนอยางตอเนื่อง หากทิศทางเศรฐกิจมีแนวโนนดี

ขึ้น และสถานการณสงครามคลี่คลายลง อาจสงผลกระทบกับผลดําเนินการในไตรมาสตอๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยาง

แนนอน รวมทั้งธุระกิจอสังหาริมทรัพยก็อาจมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเชนกัน 

 ในสวนของการลงทุนในปนี้ ยังคงเปนการลงทุนในโครงการเดิมคือโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย ซึ่ง

บริษัทชะลอดูความชัดเจนของกฏหมายปลดล็อกซึ่งจะครบกําหนดประกาศใชใน 120 วันภายในวันที่ 9 มิถุนายน 

2565 นี้ บริษัทคิดวานี่จะเปนอีก 1 โครงการดีๆที่มาชวยใหภาพลักษณของบริษัทดีขึ้น รวมทั้งผลประกอบการจะเปน

สวนที่ชวยเสริมใหธุระกิจหลักไดไมมากก็นอย 

 

ความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณ COVID-19 ที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบอยางมากทั้งเรื่องการ

เขารับกากขยะจากโรงงานลูกคาที่มีการเขมงวดมากยิ่งขึ้น และลูกคาเขาชมโครงการอสังหาริมทรัพยนอยลง ที่เคย

สงผลกระทบมาเมื่อปสองปที่ผานมา  แตบริษัทมั่นใจวาในไตรมาสตอไปจากนี้ สถานการณจะดีขึ้นเรื่อยๆ ผลมาจาก

การเรงฉีดวัคซนีไดเปามากข้ึน , ลักษณะอาการของโรคที่เริ่มไมรุนแรง 
 

2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 ยอดรายไดรวมของไตรมาส 1/2565 รวมทั้งสิ้น 55.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ที่มี

รายไดรวม 52.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.0 ลานบาท หรือ 5.6% จากที่ฝายบริหารไดปรับปรับตัวเขากับสถานการณที่

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และอุตสาหกรรมตางๆอยูในระยะฟนตัว 

 ทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับงวดเปนเงิน 3.2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1/2564 ที่มีผลกําไร 0.9 

ลานบาท กําไรเพ่ิมขึ้น 2.3 ลานบาท หรือ 267.7% 
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 ไตรมาสท่ี 1  

 31 มีนาคม เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

% 

 

 2565 2564  

รายได      

ธุรกิจบำบัดกาก 48.8 47.9 0.9 1.9%  

ธุรกิจอสังหาฯ - - - -  

ธุรกิจอื่นๆ 1.5 0.8 0.7 88.8%  

รายไดอ่ืน 5.6 4.2 1.4 32.3%  

รวมรายได 55.9 52.9 3.0 5.6%  

      

คาใชจาย      

ตนทุนบำบัดกาก 30.9 30.7 0.2 0.6%  

ตนทุนอสังหาฯ - - - -  

ตนทุนอื่นๆ 0.9 2.3 (1.4) -59.8%  

คชจ.ขายและบริหาร 19.7 17.6 2.1 11.9%  

ตนทุนทางการเงิน 0.9 1.2 (0.3) -25.5%  

รวมคาใชจาย 52.4 51.8 0.59 216.6%  

สวนแบงบริษัทรวม (0.3) (0.3) - -  

ภาษีเงินได - 0.1 (0.1) -60.0%  

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.2 0.9 2.3 267.7%  

 
 

 (1) รายไดจากการขายและบริการ - ธุรกิจใหบริการ 

 สําหรับไตรมาส 1/2565 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 48.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตร

มาส 1/2564 จํานวน 0.9 ลานบาท คิดเปน 1.9% ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส 1/2565 อยูที่  

63.3% ลดลงเล็กนอยจากงวดเดียวกันในปกอนที่มีตนทุน 64.1%  
 

 (2) รายไดจาการขายและใหเชา - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ยังไมมีการโอนขายหองในไตรมาส 1/2565 เชนเดียวกันกับไตรมาส 

1/2564 

 รายไดใหเชาอสังหาริมทรัพย (แสดงรวมอยูในรายไดอื่นๆ) ในไตรมาส 1/2565 มีจํานวน 2.8 ลานบาท 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปกอนเล็กนอย จากมาตรการชวยเหลือโควิดใหกับผูเชา โดยมีตนทุนใหเชาอยูที่ 85.2% 

เพ่ิมข้ึนจากปกอน เนื่องจากตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่  
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 (3) ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ 

  บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ สําหรับไตรมาส 1/2565 รวมทั้งสิ้น 2.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 

จํานวน 1.5 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 120.4% โดยมีรายไดดอกเบี้ยรับเพียงเล็กนอย 
 

 (4) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 1/2565 รวมทั้งสิ้น 17.3 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 จํานวน 1.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.1% คาใชจายในการขายและการบริหารคิดเปน 

31.0% ของรายไดรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยจากไตรมาส 1/2564 

 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) สินทรัพยรวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จํานวน 1,528.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 20.3 ลานบาท หรือ 1.4% 
 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจํานวน 416.9 ลานบาท ลดลงจากปกอน 11.7 

ลานบาท หรือ 2.7% สวนใหญเกิดจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้ จํานวน 18.2 ลานบาท 

 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจํานวน 1,111.6 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 

32.0 ลานบาท หรือ 3.0% สวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ลงทุนอาคารและ

อุปกรณ จํานวน 17.5 ลานบาท ลงทุนสรางหลุมฝงกลบตออีกจํานวน 6.2 ลานบาท อีกทั้งยังมี

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 13.2 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุน 
 

 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจํานวน 177.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากหนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 1.9 ลานบาท หรือ 1.1%  
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จํานวน 1,351.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสวนของผู

ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 20.3 ลานบาท หรือ 1.4%  
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4. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

  

  

สําหรับงวด 3 เดือน 

2565 2564 

เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 107.8 162.9 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 25.8 18.0 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (21.9) (4.4) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 0.3 (9.1) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4.1 4.5 

เงนิสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 112.0 167.4 
 

  

5. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ณ วันที ่

  31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5.4 5.9 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุน 0.1 0.1 

  


