ที่ AKP-MD 004/2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั อัคคีปราการ จากัด(มหาชน) (“บริษทั ”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
มีรายละเอียดดังนี้
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกำไรขำดทุน
31-ธ.ค.-64
รายได้จากการให้บริการ
375,266,387
รายได้อน่ื
16,189,129
รายได้รวม
391,455,516
ต้นทุนจากการให้บริการ
(288,557,858)
กาไรขันต้
้ น
86,708,529
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
(5,720,026)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(31,936,866)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
(18,164,040)
รวมค่าใช้จ่าย
(55,820,932)
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงิน47,076,726
ได้
ต้นทุนทางการเงิน
(4,782,599)
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรเงินลงทุน
42,294,127
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม13,377,619
กาไรก่อนภาษีเงินได้
55,671,746
ภาษีเงินได้
(8,830,418)
กาไรสาหรับปี
46,841,328

ร้อยละ
95.86%
4.14%
100.00%
-76.89%
23.11%
-1.46%
-8.16%
-4.64%
-14.26%
12.03%
-1.22%
10.80%
3.42%
14.22%
-2.26%
11.97%

หน่วย : บาท
31-ธ.ค.-63
347,546,362
8,269,625
355,815,987
(270,844,213)
76,702,149
(9,115,225)
(30,341,777)
(16,747,004)
(56,204,006)
28,767,768
(5,102,469)
23,665,299
16,780,495
40,445,794
(5,794,119)
34,651,675

ร้อยละ เพิ่ มขึน
้ (ลดลง)
97.68% 27,720,025
2.32%
7,919,504
100.00% 35,639,529
-77.93% (17,713,645)
22.07% 10,006,380
-2.56%
3,395,199
-8.53% (1,595,089)
-4.71% (1,417,036)
-15.80%
383,074
8.09% 18,308,958
-1.43%
319,870
6.65% 18,628,828
4.72% (3,402,876)
11.37% 15,225,952
-1.63% (3,036,299)
9.74% 12,189,653

ร้อยละ

7.98%
95.77%
10.02%
6.54%
13.05%
-37.25%
5.26%
8.46%
-0.68%
63.64%
-6.27%
78.72%
100.00%
37.65%
52.40%
35.18%

หมายเหตุ: อัตราส่วนในงบกาไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม ยกเว้นต้นทุนจากการให้บริการและกาไรขัน้ ต้นแสดงเป็นร้อยละของรายได้
จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการ:
รายได้จากการให้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมสาหรับปี เพิม่ ขึน้ จานวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปี ก่อน โดยบริษทั สามารถปรับอัตราค่าบริการถัวเฉลีย่ ต่อตันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าบริการถัวเฉลีย่ ของปี ก่อน และยังคงรักษาปริมาณกากอุตสาหกรรมทีร่ บั กาจัดได้ใกล้เคียงกับปีทผ่ี ่านมา
ต้นทุนจากการให้บริการ :
ต้นทุนจากการให้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมมีค่าใช้จา่ ยผันแปรคือ ค่าเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ในการเผาทาลาย ค่าพาหนะ
และค่าเชือ้ เพลิงเพื่อการขนส่ง ค่าผลประโยชน์ตอบแทนกรมโรงงาน เป็ นส่วนใหญ่ และมีตน้ ทุนคงทีอ่ นั ประกอบไปด้วย เงินเดือน
และผลตอบแทนพนักงานส่วนโรงงาน ค่าเสือ่ มราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าเสือ่ มราคายานพาหนะเพื่อการขนส่ง เป็ นส่วนใหญ่
โดยยังมีอตั ราต้นทุนคิดเป็ นร้อยละ 77 ต่อรายได้จากการให้บริการ ซึง่ ใกล้เคียงกับปี ทผ่ี ่านมา
รายได้อื่น :
รายได้อ่นื เกิดจาก การให้บริการอื่น กาไรจากการจาหน่ายขายทรัพย์สนิ และดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และต้นทุนทางการเงิ น:
ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานส่วนของสานักงาน ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
สานักงานเป็ นสาคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และต้นทุนทางการเงิน ใกล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ น
มา
ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วม
เป็ นการลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดย่อย บริษทั รับรูก้ าไร(ขาดทุน)ตามวิธสี ว่ นได้เสีย สาหรับในปี น้ี รับรูก้ าไร
เพิม่ ขึน้ จานวน 13.38 ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี :
จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษทั มีกาไรสุทธิสาหรับปี เป็ นจานวน 47 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 12 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน

การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
ภาพรวมฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

31-ธ.ค.-64
724,224,855
132,588,037
591,636,818

ร้อยละ
100.00%
18.31%
81.69%

31-ธ.ค.-63
696,569,366
142,482,106
554,087,260

หน่วย : บาท
ร้อยละ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ
100.00% 27,655,489
3.97%
20.45% (9,894,069)
-6.94%
79.55% 37,549,558
6.78%

การวิ เคราะห์สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี เพิม่ ขึน้ จานวน 28 ล้านบาท เกิดจากผลการดาเนินงานทัวไป
่ โดยไม่มรี ายการสินทรัพย์ใด
เปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
การวิ เคราะห์หนี้ สิน
หนี้สนิ รวม ณ วันสิน้ ปี ลดลงจานวน 10 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าและหนี้สนิ ดาเนินงานทัวไป
่ โดย
ไม่มรี ายการหนี้สนิ ใดเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
การวิ เคราะห์ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันสิน้ ปี เพิม่ ขึน้ จานวน 38 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

-------------------------------------------(นายวันชัย เหลืองวิรยิ ะ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

