
 
 
 

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร ประจําป 2556 
(Management Discussion and Analysis for the Year 2013) 

 
1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของป 2556  
 จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศของป 2556 ที่อัตราการขยายตัวของจดีีพีเพียงรอยละ 2.9 

ลดลงจากป 2555 ที่ขยายตัวรอยละ 6.5 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย) สาเหตุอันมาจากปญหาทางการเมืองที่เร่ิมมี

ความรุนแรงในชวงสองเดือนสุดทายของป 2556  สงผลใหการหดตัวลงอยางพรอมเพรียงของการบริโภคภายใน 

ประเทศ  การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสสุดทายของป 2556  อยางไรก็ตาม 

ผลการดําเนินงานของป 2556 ไดบรรลุตามงบประมาณที่ไดกําหนดไว อันเนื่องจากบริษัทฯ ไดสะสมผลการ

ดําเนินงานที่ดีตลอดเวลาเกาเดือน ถึงแมวาในไตรมาสสุดทายของปบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบของเศรษฐกิจ 

ที่ออนแอลงในชวงสองเดือนสุดทายก็ตาม 
 
2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 ยอดรายรับโดยรวมของป 2556 เปนเงิน 435.9 ลานบาท เพิม่ขึ้นจากป 2555 จํานวน 128.7 ลาน

บาท หรือรอยละ 42 บริษัทฯมผีลกําไรสําหรับปจากการดําเนินงานป 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปน

เงิน 11.2 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีผลกําไร 26.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 58  เนื่องจากป 2556  

มีผลขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 20 ลานบาท ทาํใหผลกําไรสําหรับป 2556 ต่ํากวา 

ป 2555  

 อยางไรก็ตามกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556 เปนเงิน 35.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่ง

เปนเงิน 27.2 ลานบาท สูงกวา 8.3 ลานบาท หรือรอยละ 31 

 

 (1) รายไดคาบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 

 รายไดคาบริการของป 2556 เปนเงิน 243.7 ลานบาท เพิ่มขึน้จากป 2555 จํานวนเงิน 24.4 

ลานบาท หรือรอยละ 11 อันเนื่องมาจากการเพิ่มลูกคารายใหมหลายรายในป 2556 

 การควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพในป 2556 ทําใหตนทุนของธุรกิจบริการอยูในอัตรา

รอยละ 64 ต่ํากวาป 2555 ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 67 

 
 (2)  รายไดจากการขาย - ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยป 2556 เปนเงิน 185.3 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ยอดขายป 2555 จํานวนเงิน 72.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 113.1 ลานบาท หรือรอยละ 157 เกิดจากยอดขายอาคาร

ชุดเดอะเพลนเนอรี่ที่เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากมกีารเสริมทีมงานดานการตลาดและการขายประกอบกับการ

ปรับปรุงหองใหเปนที่สนใจ  

 



 

 

 

 

 ตนทุนขายโดยรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับป 2556 เปนอัตรารอยละ 73 สูงกวาป 2556 

ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 66 เนื่องจากยอดขายสวนมากมาจากโครงการหองชุดอาศัยเดอะเพลนเนอรี่ซึ่งมีตนทุน 

สูงกวาโครงการอื่น  
 

 (3) คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 คิดเปนรอยละ 19 ของยอดรายได

โดยรวม เมือ่เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 20 ซึ่งเปนประสทิธิภาพของการควบคุมคาใชจายใน

การบริหารของป 2556 ในขณะที่มีคาใชจายอันมาจากผลขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย 20 

ลานบาทในป 2556 จึงทําใหยอดรวมคาใชจายเปนเงิน 412.2 ลานบาท (รอยละ 95) เมือ่เปรียบเทียบกบัป 

2555 จํานวนเงิน 273 ลานบาท (รอยละ 89)  

 
 (4) รายไดอื่น 
  ในป 2556 บริษัทมีรายไดอื่นนอกเหนือจากการดําเนินงานในธุรกิจเปนเงิน 6.8 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 15.7 ลานบาทของป 2555  

  
3.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 
 (1) สินทรัพยรวม 
 บริษัทมีสินทรัพยรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 จาํนวน 1,163.9  ลานบาท เมื่อ

เทียบกับจํานวน 1,135.6  ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนการเพิ่มในสินทรัพยรวม 28.3 ลานบาท  

หรือรอยละ 2 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 500.9 ลานบาท (รอยละ 43 ของสินทรัพยรวม) 

  (1.1.1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 151.3 ลานบาท  (รอยละ 30  

                                                         ของสินทรัพยหมุนเวียน)  

  (1.1.2) ลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน  54.9 ลานบาท (รอยละ 11 ของสินทรัพย 

หมุนเวียน) ลูกหนี้รวมสําหรับส้ินสุดป 2556 จํานวนเงิน 62.3 ลานบาท

หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.4 ลานบาทคงเหลือยอดลูกหนี้สุทธิ 54.9 

ลานบาท (เปรียบเทียบกับปทีผ่านมาซึ่งมจีํานวนเงิน 50.1 ลานบาท) 

โดยแยกประเภทของลูกคาการคามีจํานวนเงิน 53.0 ลานบาท และ

ลูกหนี้อื่นอีก 10.3 ลานบาท 

 

 

 



 

 

 

จํานวนลูกหนี้ที่เกินระยะเวลาชําระเปนเงิน 17.8 ลานบาท นั้นแยก

ออกเปนสี่ประเภทไดแกประเภทที่หนึ่งเกินกําหนดชําระนอยกวาสาม

เดือนเปนเงินจํานวน 10.7 ลานบาท (60%) ประเภทที่สองมากกวา  

สามเดือนถึงหกเดือนเปนเงิน 0.2 ลานบาท (1%) และประเภทที่สาม

มากกวาหกเดือนถึงสิบสองเดือน 0.3 ลานบาท (2%) และประเภท

สุดทายเกินสิบสองเดือนขึ้นไปเปนเงิน 6.6 ลานบาท (37%) ซึ่งในสวน

ของลูกหนี้ที่เกินชําระมากกวาสิบสองเดือนขึ้นไปน้ันทางบริษัทฯได

ดาํเนินทางดานกฎหมายถึงที่สุดกอนที่จะทําการตัดเปนหนี้สูญภายใน 

ป 2557 ตอไป 

  (1.1.3)  ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย มูลคา 291.4 ลานบาท (รอยละ 58 

   ของสินทรัพยหมุนเวียน) ซึ่งประกอบไปดวยอาคารชุดเพื่อขาย(โครงการ 

                                                          เดอะเพลนเนอรี่มูลคา 250.5 ลานบาท) และอาคารพาณิชย ทาวนเฮาส 

  (1.1.4)  วัสดุคงเหลือ มลูคา 3.3 ลานบาท (รอยละ 1 ของสินทรัพยหมุนเวียน)  

 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 663.1 ลานบาท (รอยละ 57 ของสินทรัพยรวม)  

  (1.2.1)  ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต มูลคา 446.7 ลานบาท  

   (รอยละ 67 ของสินทรัพยไมหมุนเวียน) ซึ่งในป 2557 ทางบริษัทฯจะนํา 

   เอาที่ดินแปลงขนาดใหญที่ปากเกร็ด(มูลคา 111.4 ลาน)มาพัฒนาโครง 

                  การหองชุดเพื่ออยูอาศัย  ที่ดินสามโคก ปทุมธานี มูลคา 64.9 ลานบาทมา  

                                                          พฒันาโครงการอาคารพาณิชยอีกหลายโครงการอยางตอเนื่อง 

  (1.2.2)   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ มูลคา 160.4 ลานบาท (รอยละ 24 

   ของสินทรัพยไมหมุนเวียน) 

  (1.2.3)     เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพยเผ่ือขายมูลคา 38.5 (รอยละ 6 ของสิน 

   ทรัพยไมหมุนเวียน) 

  (1.2.4)     อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคา 10.1 ลานบาท (รอยละ 1 ของ 

   สินทรัพยไมหมุนเวียน) 

 
 (2) หนี้สินรวม 
  บริษัทมีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 75.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับ  

83.1  ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คดิเปนการลดลงในหนี้สินรวม 7.2 ลานบาท หรือรอยละ 9 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินรวมของบริษัทแบงเปน 

 

 

 



 

 

 

 

  (2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 37.8 ลานบาท (รอยละ 50 ของหนี้สินรวม) 

   (2.1.1) เจาหนี้การคา 36.8 ลานบาท (รอยละ 97ของหนี้สินหมุนเวียน) 

  (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 38.1ลานบาท (รอยละ 50 ของหนี้สินรวม) 

   (2.2.1)     ตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34 ลานบาท (รอยละ 89 ของหนี้สินไม 

    หมุนเวียน) 

 
 (3) สวนของผูถือหุน 
 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จาํนวน 1,088.1 ลานบาท เมือ่

เทียบกับจํานวน 1,052.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 35.6 ลานบาทหรือรอยละ 3  

 
 4.   สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 
 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
  บริษัทมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 13.3 เทา เมื่อเทียบกับ 

11.2 เทา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 2.1 เทา เนื่องจาก

สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 5.3 ลานบาทหรือรอยละ 47.3  และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 7.2 ลานบาทหรือรอยละ 16  

 
 (2) อัตราสวนหนีส้ินรวมตอสวนของผูถือหุน 
  บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 0.07 เทา 

เมื่อเทียบกับ 0.10 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของ 

ผูถือหุน จํานวน  0.03 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 7.2 ลานบาทหรือรอยละ 8.7และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 

35.6 ลานบาทหรือรอยละ 3.4 

 

 

 

 


