
 

 
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที ่2 ประจําป 2557 
 คณะทหารไดประกาศกฎอัยการศึกเพื่อยุติวิกฤตทางการเมืองที่มีแตความรุนแรงยิ่งขึ้นและยังไม

สามารถแกไขไดยาวนานตั้งแตปลายป 2556 เปนตนมา  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรัฐประหารโดยทหาร

ยึดอํานาจการปกครองและตั้งชื่อวา”คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)” ทําใหบรรยากาศการลงทุนและทํา

ธุรกิจกลับมาสูความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักธุรกิจในเดือนถัดมา ซึ่งกอนหนานั้นนักเศรษฐศาสตรตางคาดคะเน

อัตราการเติบโตของประเทศเมื่อส้ินป 2557 นี้จะติดลบ แตหลังจากการรัฐประหารไดมีการคาดการณวาอัตราการ

เติบโตของประเทศจะอยูระหวางรอยละ 2-3 

 ในภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นและปริมาณกากอุตสาหกรรมก็ควรจะเพิ่มขึ้นดวย

เชนกัน ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศหยุดนิ่งมาหลาย

เดือนก็เร่ิมเห็นกําลังซื้อไดกลับเขามาสูตลาดเพิ่มขึ้นเชนกัน 
 
2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 2.1   ไตรมาสที่สอง ป 2557 
 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสที่สองของป 2557 เปนเงิน 113.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา

เดียวกันของป 2556 จํานวน 120.6 ลานบาท ลดลง 7.1 ลานบาท หรือรอยละ 6.7 บริษัทฯมีกําไรสําหรับงวด 4.7 

ลานบาทเปรียบเทียบป 2556 ที่ขาดทุน 2.3 ลานบาท และกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4.4 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีผลขาดทุน 8.4 ลานบาท ทําใหกําไรป 2557 เพิ่มขึน้จากป 

2556 จํานวนเงิน 12.8 ลานบาท 
 (1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัด
กาก คาฝงกลบและคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในไตรมาสที่สองของป 2557 เปนเงิน 58.2 ลานบาท เปรียบเทียบจํานวนเงิน 60.5 

ลานบาทในเวลาเดียวกันของป 2556 ลดลง 2.3 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 3.8 เนื่องจากปญหาของการเมือง

ในชวงปลายป 2556 ตอเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของป 2557 ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมกระทบดังกลาวขางตน 

ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่มาบาํบัดลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 65.9 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 

2556 อยูในอัตรารอยละ 62.6 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากการเพิ่มตนทุนดานการลงทุนศูนยแสมดํามูลคา 36 

ลานบาท (ตามสัญญาเชาศูนยแสมดําและราชบุรี)ซึ่งเริ่มนํามาคํานวณในปนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 7 แสนบาทตอ

เดือน 

 



 

 

 
 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาสสองของป 2557 เปนเงิน 52.5 ลานบาท 

สวนมากมาจากโครงการหองชุดอาศัยเดอะเพลนเนอรี่สาทรมูลคา 46.4 ลานบาท  ที่เหลือเปนการขายโครงการ

นวรัตน เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 58.6 ลานบาท รายไดปนี้ต่ําวาปที่

ผานมา 6.1 ลานบาทหรือรอยละ 10 

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 75.7 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในอัตรารอยละ 

73.8 สูงขึ้นเนื่องจากหองชุดที่ไดจําหนายของโครงการเดอะเพลนเนอรี่จําเปนตองมีการปรับปรุงหองใหใหมเพื่อการ

เสนอขาย ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่น ๆ เปนเงิน 2.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ   

กับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 1.4 ลานบาท เพิม่ขึ้น 1.4 ลานบาท 
 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาสที่สองของป 2557 เปนเงิน 26.5 ลานบาท หรือ

อัตรารอยละ 23.4 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 34.9 ลาน

บาทหรือรอยละ 28.9 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้คาใชจายในการขายและบริหารลดลงจากป 

2556 ประมาณ 8.4 ลานบาท โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสนี้มีคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานเกิดขึ้น

มูลคา 10 ลานบาท ไดแก คาดอยคาลงทุนโครงการเขาไมแกวของบริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท(เอเชีย) 

จํากัด เปนเงิน 4 ลานบาท และคาเชาคางจายซึ่งเปนมาตรฐานการบัญชีที่ใหปฎิบัติในปนี้อีก 6 ลานบาท ยอมเปน

ผลกระทบตองบทางการเงินในไตรมาสนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได 

 
 2.2  ครึ่งปแรก 2557 
 ยอดรายรับโดยรวมครึ่งปแรกของป 2557 เปนเงิน 215.1 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2556 จํานวน 210.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.4  ลานบาท หรือรอยละ 2.1 บริษัทฯมีผลขาดทุนสําหรับงวดเปน

เงิน 10.2 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งมีผลกําไร 7.0 ลานบาท เนื่องจากในปนี้มีคาใชจายอัน

เนื่องมาจากขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 20.1 ลานบาท กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดมี

ผลกําไร 20.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีกําไร 8.8 ลานบาท ทําใหกําไรป 

2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวนเงิน 11.9 ลานบาท 
 (1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัด
กาก คาฝงกลบและคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในครึ่งปแรกของป 2557 เปนเงิน 119.2 ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 ซึ่งมี

จํานวน 117.4 ลานบาท มากกวาในเวลาเดียวกันของป 2556 จํานวนเงิน 1.8 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ1.5  

 ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 63.7 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 

2556 อยูในอัตรารอยละ 62.7 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากการเพิ่มตนทุนดานการลงทุนศูนยแสมดํามูลคา 36 

ลานบาท ซึ่งเริ่มนํามาคํานวณในปนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 7 แสนบาทตอเดือน 



 

 

 
 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับคร่ึงปแรก 2557เปนเงิน 91.2 ลานบาท สวนมากมาจาก

โครงการหองชุดอาศัยเดอะเพลนเนอรี่สาทรมูลคา 83.6 ลานบาท  ที่เหลือเปนการขายโครงการนวรัตน เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 90.2 ลานบาท รายไดปนี้เพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 

1 ลานบาทหรือรอยละ 1 

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 76.2 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 

2556 ในอัตรารอยละ 73.3 สูงขึ้นเนื่องจากหองชุดที่ไดจําหนายของโครงการเดอะเพลนเนอรี่จําเปนตองมีการ

ปรับปรุงหองใหใหม ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่น ๆ เปนเงิน 4.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ   

กับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 3.1 ลานบาท เพิม่ขึ้น 1.5 ลานบาท 
 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับคร่ึงป 2557 เปนเงิน 51.2 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 23.8 

ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 51.5 ลานบาทหรือรอยละ 

24.4 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้คาใชจายในการขายและบริหารลดลงจากป 2556 ประมาณ  

0.3 ลานบาททั้งที่มีคาใชจายพิเศษเกิดขึ้นในปนี้ 
 
3.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  (1)  สินทรัพยรวม 
  บริษัทฯมีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวนเงิน 1,193 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 1,164 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 29 ลานบาทหรือรอยละ 

2.4 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงออกเปน 

 1.1 สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 694.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  มูลคา 500.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 194 ลานบาท หรือรอยละ 38.7 

 1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 498 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  มูลคา 663.0 ลานบาท เปนการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียน 165 ลานบาท หรือรอยละ  

  24.9 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯมีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลคา 83.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มูลคา 75.9 ลานบาทเพิ่มขึ้น 8 ลานบาทหรือรอยละ 10.5 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 

 

 



 

 

 

 2.1 หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 48.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา  

  37.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.1 ลานบาท หรือรอยละ 29.4 

 2.2 หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 35.1 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา  

  38.1 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาทหรือรอยละ 7.9 

 
4.  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 4.1  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 14.2 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 

14.1 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 0.1 เทา เนื่องจาก

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 194 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.7 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11 ลานบาท

หรือรอยละ 29.1 

 
 4.2  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 0.08 เทาเมือ่

เปรียบเทียบกับ 0.07 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุนจํานวน 0.01 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 หรือ 8.1 ลานบาทในขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 

20.8 ลานบาท หรือรอยละ 1.9 

 

 


