
 

 
 

 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

1. ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 
 1.1 งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของป 2555  

 บริษัทมียอดผลกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 จาํนวน 

14.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2555 ที่แสดงกําไรสุทธิจํานวน 1.5 ลานบาท คิดเปนการ

เพิ่มขึ้นของผลกําไรสุทธิจํานวน 13.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 893.3%  โดยมสีาเหตุที่สําคัญดังนี้ 

 

 (1) รายไดคาบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 

 บริษัทมีรายไดคาบริการเพิ่มขึน้จาก 55.9 ลานบาท ในป 2555 เปน 61.2 ลานบาท ในป 2556 คิด

เปนจํานวนเงินเพิ่มขึ้น 5.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.5% โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณกากอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้นและ

จํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น 

 ในขณะที่ไดมีการควบคุมตนทุนคาบริการจึงลดลงจาก 69.8% ของรายไดคาบริการในป 2555  

(หรือ 39.0 ลานบาท) เปน 63.6% ของรายไดคาบริการในป 2556 (หรือ 38.9 ลานบาท)   

 

 (2) รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

  บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 11.1 ลานบาท ในป 2555 เปน 54.0 ลาน

บาท ในป 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 42.9 ลานบาท หรือเพิม่ขึ้น 386.5% และมีตนทุนขายลดลงจาก 84.7% ของ

รายไดจากการขาย (หรือ 9.4 ลานบาท) ในป 2555 เปน 75.9% ของรายไดจากการขาย (หรือ 41.0 ลานบาท) ในป 

2556 
 

               (3) กําไรขั้นตน 

  บริษัทมีกําไรขัน้ตนโดยรวม 37.2 ลานบาท (หรือคิดเปน 31.7% ของยอดขาย) ในป 2556 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 16.6 ลานบาท (ป 2555 มีกําไรขั้นตนรวม 20.7 ลานบาท หรอืคิดเปน 30.0%ของ

ยอดขาย) 

 

 (4) คาใชจายรวม 

  บริษัทมีคาใชจายในป 2556 รวมทั้งส้ิน 18.5 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่เทากับของป 2555  

 

 



 

 

   

 1.2 งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2555 

 บริษัทมียอดผลกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 จาํนวน 

21.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2555 ที่แสดงกําไรสุทธิจํานวน 17.8 ลานบาท คิดเปนการ

เพิ่มขึ้นของผลกําไรสุทธิจํานวน 4.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.0%  โดยมสีาเหตุที่สําคญัดังนี้ 
 

 (1) รายไดและตนทุนคาบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 

 บริษัทมีรายไดคาบริการเพิ่มขึน้จาก 160.0 ลานบาท ในป 2555 เปน 178.6 ลานบาท ในป 2556 

คิดเปนจํานวนเงินเพิ่มขึ้น 18.6 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้น 11.6% โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

และจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น  

 ในขณะที่ไดมีการควบคุมตนทุนคาบริการ ในป 2556 อยูที่ 112.5 ลานบาท หรือ 63.0% ของรายได 

ขณะที่ป 2555 อยูที่ 68.9% ของรายไดหรือ 110.3 ลานบาท 
 

 (2) รายไดและตนทุนจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 52.6 ลานบาท ในป 2555 เปน 144.2 ลาน

บาท ในป 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 91.6  ลานบาท หรือเพิม่ขึ้น 174.1% และมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 64.8% ของ

รายไดจากการขาย (หรือ 34.1 ลานบาท) ในป 2555 เปน 77.6% ของรายไดจากการขาย (หรือ 111.9 ลานบาท) 

ในป 2556 
 

               (3) กําไรขั้นตน 

  บริษัทมีกําไรขัน้ตนโดยรวม 103.5 ลานบาท (คิดเปน 31.6% ของยอดขาย)ในป 2556 ซึง่เพิ่มขึ้น

จากป 2555 จาํนวน 26.3 ลานบาท (ป 2555 มีกําไรขั้นตนรวม 77.1 ลานบาทหรือ 34.8% ของยอดขาย) 
 

 (4) คาใชจายรวม 

  บริษัทมีคาใชจายในป 2556 รวมทั้งส้ิน 72.4 ลานบาท ในขณะที่ป 2555 มีคาใชจายรวม 53.8 ลาน 

บาท ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากคาใชจายทางภาษี จาํนวนทั้งส้ิน 14.4 ลานบาท 
 

2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1)    สินทรัพยรวม 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จาํนวน  1,151.8 ลานบาท เมือ่เทียบกับ

จํานวน 1,135.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยรวม 16.2 ลานบาท หรือคิด

เปน 1.4%  
 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 560.3 ลานบาท (คิดเปน 48.6% ของสินทรัพยรวม) 

 (1.1.1) ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 316.7 ลานบาท (คิดเปน 56.5%  

  ของสินทรัพยหมุนเวียน)  

 



 

 

 

 (1.1.2) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 180.9 ลานบาท  (คิดเปน 32.3%  

  ของสินทรัพยหมุนเวียน)  

 (1.1.3) ลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 59.4 ลานบาท (คิดเปน 10.6% ของสินทรัพย 

  หมุนเวียน) 
 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 591.5 ลานบาท (คิดเปน 51.4% ของสินทรัพยรวม)  

  (1.2.1)   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จาํนวน 158.4 ลานบาท (คิดเปน 26.8% ของ 

   สินทรัพยไมหมุนเวียน) 

  (1.2.2)  ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต จาํนวน 359.6 ลานบาท (คิดเปน  

   60.8% ของสินทรัพยไมหมุนเวียน) 
 

 (2)    หนี้สินรวม 

  บริษัทมีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 จาํนวน 73.5 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 83.1 

ลานบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการลดลงในหนี้สินรวมจํานวน 9.6 ลานบาท หรือคิดเปน 11.6% 
 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  หนี้สินรวมของบริษัทแบงเปน 

 (2.1) หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 35.5 ลานบาท (คิดเปน 48.2%  ของหนี้สินรวม) 

  (2.1.1)   เจาหนี้การคา จํานวน 35.5 ลานบาท (คิดเปน 100.0% ของหนี้สินหมุนเวียน) 
 

 (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 38.1 ลานบาท (คิดเปน 51.8% ของหนี้สินรวม) 
 

 (3) สวนของผูถือหุน 

 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 1,078.2 ลานบาท เมือ่เทียบกับ

จํานวน 1,052.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนจํานวน 25.7 ลานบาท 

หรือคิดเปน 2.4%  โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลการดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.0 ลานบาท ในขณะที่ผล

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 3.7 ลานบาท  

  
3. สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 15.8 เทา เมื่อเทียบกับ 11.2 

เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

 (2) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

  บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 0.07 เทา ลดลง

เล็กนอยเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งอยูที่ 0.08 เทา 


