
 

 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

1.  สถานการณของบริษทัฯ 
 

 สถานการณของบริษัทฯในไตรมาสสองของป 2565 ยังอยูในทิศทางที่ดี บริษัทยังคงปรับกลยุทธและรุกตลาด

อยางตอเนื่อง แตสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังคงตองนาจับตาอยูดี อีกทั้งบริษัทยังเฝาระวังติดตาม

และเตรยีมแผนการหากโรคระบาดตัวใหมระบาดรุนแรงข้ึน พรอมทั้งเตรยีมการในเรื่องตนทุนสารเคมีตางๆที่จะเพ่ิมขึ้น

อยางหลีกเลี่ยงไมไดจากสถานการณสงครามที่เร่ิมใชวิธีการคว่ําบาตรรัสเซีย และการตอบโตกลับของรัสเซียดวยการตัด

การสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติสูยุโรป อันอาจสงผลกระทบกับผลดําเนินการในไตรมาสตอๆไปอยางแนนอน สําหรับ

ธุระกิจอสังหาริมทรัพยมีแนวโนนผลประกอบการที่ดีข้ึนตามลําดับ 

 ในสวนของการลงทุนโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย ซึ่งบริษัทไดเริ่มทะยอยปลูกเปนที่เรียบรอยแลวและ

คาดวาจะเปดตัวโครงการใหเยี ่ยมชมไดในเร็วๆนี้ บริษัทยังเปดกวางในการรวมมือกับพันธะมิตรทุกรูปแบบ เพื่อให

บุคคลากรมีการแลกเปลี่ยนองคความรูของกัญชาเพิ่มมากขึ้นและตอยอดการนํากัญชาไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น 
 

ความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 จากสถานการณ COVID-19 ที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบอยางมากทั้งเรื่องการ

เขารับกากขยะจากโรงงานลูกคาที่มีการเขมงวดมากยิ่งขึ้น และลูกคาเขาชมโครงการอสังหาริมทรัพยนอยลง ที่เคย

สงผลกระทบมาเมื่อปสองปที่ผานมา  แตบริษัทมั่นใจวาในไตรมาสตอไปจากนี้ สถานการณจะดีขึ้นเรื่อยๆ ผลมาจาก

การเรงฉีดวัคซีนไดเปามากขึ้น ลักษณะอาการของโรคที่เริ ่มไมรุนแรง และบริษัทยังนําประสบการณตางๆจากการ

รบัมือนี้ มาปรับใชและเตรียมรับมือกับวิกฤตการณโรคระบาดตางๆ 
 

2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 ยอดรายไดรวมของไตรมาส 2/2565 รวมทั้งสิ้น 67.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ที่มี

รายไดรวม 58.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.2 ลานบาท หรือ 15.8% จากที่ฝายบริหารไดปรับปรับตัวเขากับสถานการณที่

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และอุตสาหกรรม ธุรกิจตางๆอยูในระยะฟนตัว ซึ่งเปนจังหวะดีบริษัททําการผลักดันยอดขายหอง

ชุดโครงการเดิมที่มีอยูของบริษัทฯ อยางโครงการ เดอะ เพลนเนอรี่ ซึ่งเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิในปลายไตรมาสนี้  

 อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของธุรกิจอ่ืนๆยังไมเปนไปตามที่คาดไว อยางธุรกิจผลิตและจําหนายหนากาก

อนามัยทางการแพทย หรือ ธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิตัล ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับไตรมาสนี้เปนเงิน 1.6 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2564 ที่มีผลขาดทุน 0.9 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 0.7 ลานบาท หรือ 77.8% 

 สําหรับงวดหกเดือนป 2565 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ ้น 123.3 ลานบาท เพิ ่มขึ้น 12.2 ลานบาท หรือ 

11.0% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันป 2564 ทําใหในป 2565 บริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนจํานวน 1.6 ลาน

บาท ซึ่งเปนผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจํานวน 1.7 ลานบาท หรือ 1700.0% 
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 ไตรมาสท่ี 2  สําหรับงวด 6 เดือน 

 30 มิถุนายน เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

 

% 

 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

 

%  2565 2564  2565 2564 

รายได          

ธุรกิจบําบัดกาก 52.3 49.8 2.5 5.0%  101.0 97.7 3.3 3.4% 

ธุรกิจอสังหาฯ 8.2 - 8.2 100.0%  8.2 - 8.2 100.0% 

ธุรกิจอ่ืนๆ 0.8 3.7 (2.9) -78.4%  2.4 4.5 (2.1) -46.7% 

รายไดอ่ืน 6.1 4.7 1.4 29.8%  11.7 8.9 2.8 31.5% 

รวมรายได 67.4 58.2 9.2 15.8%  123.3 111.1 12.2 11.0% 

          

คาใชจาย          

ตนทุนบําบัดกาก 35.1 31.2 3.9 12.5%  66.0 61.8 4.2 6.8% 

ตนทุนอสังหาฯ 7.6 - 7.6 100.0%  7.6 - 7.6 100.0% 

ตนทุนอ่ืนๆ 2.0 5.1 (3.1) -60.8%  2.9 7.4 (4.5) 60.8% 

คชจ.ขายและบริหาร 21.3 21.4 (0.1) -0.5%  41.0 39.1 1.9 4.9% 

รวมคาใชจาย 66.0 57.7 8.3 14.4%  117.5 108.3 9.2 8.5% 

กําไรจากการดําเนินงาน 1.4 0.5 0.9 180.0%  5.8 2.8 3.0 107.1% 

ตนทุนทางการเงนิ (0.8) (1.1) (0.3) -27.3%  (1.7) (2.3) (0.6) -26.1% 

สวนแบงบริษัทรวม (0.3) (0.3) - 0.0%  (0.7) (0.7) - 0.0% 

ภาษีเงินได (1.9) - 1.9 100.0%  (1.8) 0.1 1.9 1900% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (1.6) (0.9) (0.7) -77.8%  1.6 (0.1) 1.7 1700% 
 

 

 (1) รายไดจากการขายและบริการ - ธุรกิจใหบริการ 

 สําหรับไตรมาส 2/2565 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจใหบริการรวมทั้งสิ้น 52.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตร

มาส 2/2564 จํานวน 2.5 ลานบาท คิดเปน 5.0% ในขณะที่ตนทุนธุรกิจใหบริการสําหรับไตรมาส 2/2565 อยูที่  

67.1% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปกอนที่มีตนทุน 62.7% ซึ่งเปนผลกระทบจากการปรับราคาเพิ่มขึ้นของสินคาและ

บริการในตลาด 

 

 (2) รายไดจาการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 จากการผลักดันยอดขายหองชุดโครงการ เดอะ เพลนเนอรี่ ไดมีการโอนกรรมสิทธิขายหองในไตรมาส 

2/2565 จํานวน 2 ยูนิต เปนรายไดทั ้งสิ้น 8.2 ลานบาท เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 2/2564 ที ่ไมมีการโอนกรรมสิทธิ 

โครงการ เดอะ เพลนเนอรี่ เปนโครงการเดิมที่มีอยูของบริษัทฯ ซึ่งตองมีตนทุนเพิ่มข้ึนในการปรับปรุงใหสินคาอยูใหอยู

ในสภาพที่ดีขึ้น พรอมขายใหลูกคา สงผลใหอัตรากําไรข้ันตนจากการขายอสังหาริมทรพัยอยูที ่7.3%  
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 (3) รายไดจาการขายและใหบริการ – ธุรกิจอื่นๆ 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายหนากากอนามัยทางการแพทย ในไตรมาสที่ 2/2565 มีรายไดเพียงเล็กนอย 

เนื่องจากประสบกับภาวะหนากากอนามัยลนตลาด ซึ่งมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศที่มีราคาถูกกวา อยางไรก็

ตามบริษัทฯยังคงมีจุดแข็งในดานของคุณภาพสินคา ซึ่งอยูระหวางปรับแผนการตลาดใหเขาถึงผูบริโภคมากข้ึน  

 ธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิตัล มีรายไดในไตรมาสที่ 2/2565 จํานวน 0.7 ลานบาท จากที่มูลคาเหรียญดิ

จิตัลมีการปรับลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตตนป และจุดตํ่าสุดอยูในเดือนมิถุนายน 2565 อยางไรก็ตามจากภาวะราคา

ตกตํ่าทําใหคูแขงบางรายหยุดดําเนินการ เปนผลใหสวนแบงในตลาดของบริษัทฯเพิ่มสูงขึ้น ขุดเหรียญไดปริมาณมาก

ขึ้น แตเนื่องจากตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ จึงทําใหในไตรมาสนี้มีผลขาดทุนขั้นตนอยูที่ 44.3% 

 

 (4) ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นๆ 

  บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ สําหรับไตรมาส 2/2565 รวมทั้งสิ้น 6.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2564 

จํานวน 1.4 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 29.8% โดยมีรายไดดอกเบี้ยรับเพียงเล็กนอย สําหรับรายไดอื่นๆมีดังนี้ 

  รายไดใหเชาอสังหาริมทรพัย ในไตรมาส 2/2565 มีจํานวน 2.9 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันใน

ปกอนเล็กนอย จากมาตรการชวยเหลือโควิดใหกับผูเชา โดยมีตนทุนใหเชาอยูที่ 86.2% เพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจาก

ตนทุนสวนใหญเปนตนทนุคงที่ 

 

 (5) คาใชจายในการขายและการบริหาร 

  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาส 2/2565 รวมทั้งสิ้น 21.3 ลานบาท ลดลง

จากไตรมาส 2/2564 จํานวน 0.1 ลานบาท หรือลดลง 0.5% คาใชจายในการขายและการบริหารคดิเปน 31.6% ของ

รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเพียงเลก็นอยจากไตรมาส 2/2564 

 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) สินทรัพยรวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1,523.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 15.5 ลานบาท หรือ 1.0% 
 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน 

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจํานวน 411.5 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

17.0 ลานบาท หรือ 4.0% สวนใหญเกิดจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้ จํานวน 10.5 ลานบาท 
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 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจํานวน 1,112.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป

กอน 32.5 ลานบาท หรือ 3.0% สวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ลงทุนอาคาร

และอุปกรณ จํานวน 20.7 ลานบาท ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 14.6 ลานบาท และ

ลงทุนสรางหลุมฝงกลบตออีกจํานวน 6.6 ลานบาท อีกทั้งยังมีสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน

เพ่ิมข้ึน 15.0 ลานบาท จากการเพิ่มข้ึนของมูลคาหุน อยางไรก็ตามสินทรัพยไมหมุนเวียนยังคงมี

สวนที่ลดลงจากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตามปกติของบริษัทฯจํานวน 22.4 ลานบาท 

 

 (2) หนี้สินรวม 

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจํานวน 174.1 ลานบาท ลดลงจากหนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 1.1 ลานบาท หรือ 0.6% 

 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1,349.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวนของ

ผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 16.6 ลานบาท หรือ 1.2%  

 

4. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

  

  

สําหรับงวด 6 เดือน 

2565 2564 

เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 107.8 162.9 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 43.3 26.6 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (38.8) (6.8) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (8.6) (18.6) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (4.1) 1.2 

เงนิสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 103.7 164.1 

  

5. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  ณ วันที ่

  30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 5.3 5.9 

อัตราสวนหนีสิ้นรวมตอสวนของผูถือหุน 0.1 0.1 

  


