
 

 
 

 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

1. ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 บริษัทมียอดผลกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 9.4 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2555 ที่แสดงกําไรสุทธิจํานวน 13.7 ลานบาท คิดเปนการลดลง

ของผลกําไรสุทธิจํานวน 4.3 ลานบาท หรือลดลง 31.4%  โดยมีสาเหตุที่สําคัญดังนี้ 
 

 (1) รายไดและตนทุนคาบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 

 บริษัทมีรายไดคาบริการเพิ่มขึน้จาก 53.7 ลานบาท ในป 2555 เปน 56.9 ลานบาท ในป 2556 คิด

เปนจํานวนเงินเพิ่มขึ้น 3.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.0% โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณกากอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 ในขณะที่ไดมีการควบคุมตนทุนคาบริการจึงลดลงจาก 68.2% ของรายไดคาบริการในป 2555  

(หรือ 36.6 ลานบาท) เปน  62.7% ของรายไดคาบริการในป 2556 (หรือ 35.7 ลานบาท)   
 

 (2) รายไดและตนทุนจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 18.5 ลานบาท ในป 2555 เปน 31.5 ลาน

บาท ในป 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 13.0 ลานบาท หรือเพิม่ขึ้น  70.3%  

 และมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 51.4% ของรายไดจากการขาย (หรือ 9.5 ลานบาท) ในป 2555 เปน 

77.8% ของรายไดจากการขาย (หรือ 24.5 ลานบาท) ในป 2556 
 

 (3) คาใชจายในการบริหาร 

 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 11.5 ลานบาท (หรือ 14.9 % ของรายไดรวม) ในป 2555 

เปน 12.7 ลานบาท ในป 2556 (หรือ 14.1% ของรายไดรวม) คิดเปนการเพิ่มขึ้น 1.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้ 10.4% 
 

 (4) รายไดอื่น 

  บริษัทมีรายไดอื่นลดลงจาก 4.1 ลานบาท ในป 2555 เปน 1.6 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนการ

ลดลง 2.5 ลานบาท หรือลดลง 61.0% 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1)   สินทรัพยรวม 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน  1,144.6 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

จํานวน 1,135.6  ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยรวม 9.0 ลานบาท หรือคิด

เปน 0.8%  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน  520.5 ลานบาท (คิดเปน 45.5% ของสินทรัพยรวม) 

 (1.1.1) ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน  391.9 ลานบาท (คิดเปน 75.3%  

  ของสินทรัพยหมุนเวียน)  

 (1.1.2) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 63.5 ลานบาท  (คิดเปน 12.2%  

  ของสินทรัพยหมุนเวียน)  

 (1.1.3) ลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 61.9 ลานบาท (คิดเปน 11.9% ของสินทรัพย 

  หมุนเวียน) 
 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 624.1 ลานบาท (คิดเปน  54.5% ของสินทรัพยรวม)  

  (1.2.1)   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จาํนวน 161.7 ลานบาท (คิดเปน 25.9% ของ 

   สินทรัพยไมหมุนเวียน) 

  (1.2.2)  ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต จาํนวน 351.8 ลานบาท (คิดเปน  

   56.4% ของสินทรัพยไมหมุนเวียน) 

 

 (2)    หนี้สินรวม 

  บริษัทมีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 74.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับจาํนวน 83.1  

ลานบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการลดลงในหนี้สินรวมจํานวน 8.3 ลานบาท หรือคิดเปน 10.0% 
 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  หนีสิ้นรวมของบรษิัทแบงเปน 

 (2.1) หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 36.8 ลานบาท (คิดเปน 49.2%  ของหนี้สินรวม) 

  (2.1.1)   เจาหนี้การคา จํานวน 35.6 ลานบาท (คิดเปน 96.7% ของหนี้สินหมุนเวียน) 
 

 (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 38.1 ลานบาท (คิดเปน 50.9% ของหนี้สินรวม) 
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มนีาคม 2556 จาํนวน 1,069.8 ลานบาท เมือ่เทียบกับ

จํานวน 1,052.5  ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนจํานวน 17.3 ลาน 

 



 

 

 

 

บาท หรือคิดเปน 1.6%  โดยมสีาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของผลกําไรจํานวน 9.4  ลานบาท  และผลขาดทุน

สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ลดลงจํานวน 7.9 ลานบาท  

  
3. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เทากับ 14.1 เทา เมื่อเทียบกับ 11.2 

เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 2.9 เทา เนื่องจากสินทรัพย

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2.9% (หรือ 14.4 ลานบาท) ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 18.2% (หรือ 8.2 ลานบาท)  
 

 (2) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

  บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เทากับ 0.07 เทา เมื่อเทียบ

กับ 0.10 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  คดิเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน  

0.03 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 10.0% (หรือ 8.3 ลานบาท) ในขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 1.6% (หรือ 

17.3 ลานบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


