
 

 
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที่ 1 ประจําป 2557 
 ปญหาทางการเมืองที่เร่ิมในปลายป 2556 และตอเนื่องมาถงึไตรมาสแรกของป 2557 ไดสงผลประทบ

ตอระบบเศรษฐกิจและธุรกจิโดยรวมของประเทศ  ตัวชี้แนะทางเศรษฐกิจสําหรับไตรมาสแรกของป 2557 ไมวาจะ

เปนการบริโภคและการลงทุนของเอกชน การใชจายภาครัฐ การทองเที่ยว การสงออก ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

และราคาของสินคาเกษตรกรรม เหลานี้มีอัตราการชะลอตัวอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินป 2556  โดยทาง

ศูนยวิจยักสิกรไทยไดทําการประเมินมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไตรมาสแรกนี้เพียงรอยละ 1.8 เทานั้น 

 จากปญหาทางการเมืองซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศจึงทําใหสองสายงานธุรกิจของบริษัทฯ

ไมวาจะเปนธุรกิจบริการบาํบดักากของเสียอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได

ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปยังไตรมาสที่สองของป 2557 

 
2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสแรกป 2557 เปนเงิน 101.5 ลานบาท เพิ่มขึน้จากป 2556 จํานวน 11.4 

ลานบาท หรือรอยละ 12.6  ในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน 14.9 ลานบาทเนื่องจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือ

ขายจํานวน 20 ลานบาท ทําใหผลประกอบการสําหรับงวดไตรมาสแรกของปนี้นอยวาป 2556 ถึง 24.3 ลานบาท

หรือต่ํากวารอยละ 159 
  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในไตรมาสแรกของป 2557 เปนเงิน 61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวนเงิน 

4 ลานบาท หรอืรอยละ 7 ในขณะเดียวกันตนทุนบริการสําหรับป 2557 อยูในอัตรารอยละ 61.5 เมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2556 ซึ่งมีอัตรารอยละ 62.7 ยังคงเปนการบริหารตนทุนที่ดีกวาปที่ผานมา 
  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไตรมาสแรกของป 2557 เปนเงิน 38.7 ลานบาท เพิม่ขึ้นจากป  

2556 จํานวนเงิน 7.1 ลานบาทหรือรอยละ 22.7 โดยในปนี้ไดมีการปรับปรุงหองชุดเพื่อกระตุนยอดขายจงึทําให

ตนทุนของอสังหาริมทรัพยอยูในอัตรารอยละ 76.7 เปรียบเทียบกับป 2556 ที่อยูในอัตรารอยละ 72.7  
  (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น 1.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 0.2 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึน้รอยละ 1.8 
 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสิ้นสุดไตรมาสแรกของป 2557 คดิเปนรอยละ 28.6 ของ 

รายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ซึง่อยูในอัตรารอยละ 21.4 โดยคาใชจายในการบริหารของป 2557  



 

 

 

เปนเงิน 20.2 ลานบาทเปรียบเทียบป 2556 ทีเ่ปนเงิน 12.7 ลานบาท โดยมีคาใชจายเพิ่มขึ้นมาจากการตัด

คาใชจายในการพัฒนาโครงการเขาไมแกวที่ไดจัดตั้งสํารองเปนคาใชจายในการลงทุน 4.1 ลานบาท ซึ่งทาง 

ผูตรวจสอบบญัชีมีความเห็นวาโครงการนี้ไมมีความคืบหนาจึงไดทําการปรับปรุงโดยตดัออกจากงบลงทุนมาเปน

คาใชจายในปนี้ 

 
3.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  (1)   สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวน 1,180.9 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับจํานวน 1,163.9 ลาน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 17 ลานบาทหรือ

รอยละ1.5 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

  (1.1)  สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 556.7 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

   มูลคา 500.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55.9 ลานบาท หรือรอยละ 11.1 

 (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 624.2 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 

มูลคา 663.1 ลานบาท ลดลง 38.9 ลานบาทหรือรอยละ 5.9 
 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มูลคา 76.5 ลานบาท เปรียบเทยีบกับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  2556 ซึ่งมีมูลคา 75.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.6 ลานบาท หรือรอยละ 0.8 โดยแบงออกเปน 

 (2.1)  หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 39.1 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา  

  37.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.3 ลานบาท หรือรอยละ 3.4 

 (2.2)  หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 37.5 ลานบาทเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 มูลคา  

  38.1 ลานบาท ลดลง 0.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.6 
 (3)  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (3.1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

  บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เทากับ 14.3 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 14.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงนิทุนหมุนเวียนจํานวน 0.2 

เทา เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 55.9 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2  ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน

เพิ่มขึ้น 1.3 ลานบาท หรือรอยละ 3.4  

 (3.2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เทากับ 0.08 เทา

เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.07 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คดิเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของ 

ผูถือหุนจํานวน 0.01 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 หรือ 0.6 ลานบาท ในขณะที่สวนของผูถือหุน

เพิ่มขึ้น 16.3 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 


