
 

 
 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสทีส่าม ประจาํป 2557 
 ความบอบช้ําของเศรษฐกิจที่ประเทศไดรับอันเนื่องมาจากความไมสงบทางการเมืองที่สะสมหลายเดือนตั้งแต

ปลายป 2556  ทําใหเกิดอุปสงคที่ออนแอภายในประเทศ รวมถึงการสงออกที่ลดนอยลงฉุดการเติบโตของประเทศ  

หลังจากการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557  รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา ไดพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไมวาจะเปนการสนับสนุนภาค

การเกษตรชาวนาและการลงทุนของภาครัฐและการสรางงาน  

 ไตรมาสที่สามของป 2557 ทางธนาคารแหงประเทศไทยไดกลาวถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคง

เชื่องชาในบางภาคอุตสาหกรรม ความตองการซื้อภาคเอกชนจะเปนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญใหเศรษฐกิจปรับตัว

รวดเร็วขึ้นแตถูกหนวงเหนี่ยวจากราคาที่ตกต่ําของพืชผลทางการเกษตร การยกระดับของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น

อยางไรก็ตามบางอุตสาหกรรมเริ่มเพิ่มกําลังการผลิตสูงขึ้น 

 การลงทุนภาคสวนของรัฐมีบางเล็กนอยและเริ่มเพิ่มขึ้นตามที่จัดสรรไวเมื่อส้ินสุดไตรมาสสาม ในภาคการ

ทองเที่ยวเริ่มดีขึ้น อยางไรก็ตามการสงออกไมกระเตื้องเนื่องจากอปุสงคของตลาดโลกที่ยังออนแอ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตลาดประเทศยุโรป ตลาดประเทศญี่ปุนและตะวนัออกกลาง ภาพรวมทางดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ยังไมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพื้นตัวที่ยังไมแนนอนทั้งอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศ  

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯทั้งสองสายธุรกิจจึงไดรับผลกระทบจากปญหาการเมืองและเศรษฐกิจไมมากก็

นอย  ปญหาของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศและการเมืองของประเทศเปนเรื่องที่บริษัทฯไมสามารถ

ควบคุมได แตมีผลกระทบตอผลการดําเนิงานของบริษัทฯ  สําหรับธุรกิจบาํบดักากของเสียอุตสาหกรรมนั้นเมื่อ

ภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตเพิ่มขึ้นปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม(อันตราย)ยอมเพิ่ม ถาหากกําลังการผลิต

ลดลงปริมาณกากของเสียจะลดลงตาม อยางไรก็ตามสําหรับรายไดของธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น

ดีกวาระยะเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งเปนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานที่เกี่ยวของทุกคน ในขณะที่ภาค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้นยอดขายที่เชื่องชาเกดิจากเศรษฐกิจที่หยุดนิ่ง และความตองการซื้อท่ีนอยลง ทั้งนี้ยังเกิด

จากสถาบันทางการเงินไดควบคุมอยางเครงครัดดานการปลอยสินเชื่อท่ีอยูอาศัยในไตรมาสที่สาม  
 
2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 2.1   ไตรมาสที่สาม ป 2557 
 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสที่สามของป 2557 เปนเงิน 108.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา

เดียวกันของป 2556 จํานวน 117.1 ลานบาท ลดลง 8.6 ลานบาท หรือรอยละ 7.34 บริษทัฯมีกําไรสําหรับงวด 6.7 

ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 ที่มีกําไร 14.9ลานบาท เนื่องจากในชวงไตรมาสที่สามตนทุนของธุรกิจอสังหารมิทรัพย

ของไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70 ของป 2556 เปนรอยละ 73 ในป 2557 ยังมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 



 

 

 

จากป 2556 จาํนวน 3.8 ลานบาท จะเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยประมาณ 3.5 ลานบาท มาจาก

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 2 ลานบาท คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1 ลานบาท และคาตรวจสอบคุณภาพ 

5.5 แสนบาท ในขณะที่ตนทุนทางการเงินเกิดขึ้น 3.3 ลานบาท เมือ่เปรียบเทียบกับป 2556 มีเพียง 4 พันบาทเทานั้น 

และกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเปนเงิน 6.9 ลานบาท เมือ่เปรียบเทยีบกบัระยะเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีกําไร 

16.9 ลานบาท ทําใหกําไรป 2557 ลดลงจากป 2556 จํานวนเงิน 8.2 ลานบาท  

 
 (1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัด
กาก คาฝงกลบและคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในไตรมาสที่สามของป 2557 เปนเงิน 66.4 ลานบาท เปรียบเทียบจํานวนเงิน 61.2 

ลานบาทในเวลาเดียวกันของป 2556 เพิ่มขึ้น 5.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.50 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 62.5 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 

2556 อยูในอัตรารอยละ 63.7 ซึ่งเปนการบรหิารและควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาสสามของป 2557เปนเงิน 40.4 ลานบาท  เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 54 ลานบาท ตํ่ากวาปที่ผานมาในระยะเวลา

เดียวกันจํานวนเงิน 13.6 ลานบาท หรือรอยละ 25 

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 73.3 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในอัตรารอยละ 

69.4 สูงขึ้นเนื่องจากหองชุดที่ไดจําหนายของโครงการเดอะเพลนเนอรี่จําเปนตองมีการปรบัปรุงหองใหใหมเพื่อการ

เสนอขาย ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

 
 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่น ๆ เปนเงิน 1.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 1.9 ลานบาท ลดลง 0.2 ลานบาท 
 
 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาสที่สามของป 2557 เปนเงิน 21.5 ลานบาทหรือ

อัตรารอยละ 19.8 ของรายไดโดยรวม เมือ่เปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 17.7 ลาน

บาทหรือรอยละ 15.1 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากป 

2556 ประมาณ 3.8 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 21.47 ซึง่คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 3.8 

ลานบาทเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 ลานบาท จากคาโฆษณาและสงเสริม

การขาย 2 ลานบาท (โครงการที่เปดใหมและกําลังกอสรางยังไมรับรูรายได) คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์  

1 ลานบาท และคาตรวจสอบคุณภาพ 5.5 แสนบาท  ในขณะที่คาใชจายตนทุนทางการเงินจํานวน 3.3 ลานบาท

เปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 2556 จํานวนเงิน 4 พนับาท 
 



 

 
 
 
 2.2  งวดเกาเดือนป 2557 
 ยอดรายรับโดยรวมเกาเดือนของป 2557 เปนเงิน 323.6  ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2556 จาํนวน 327.9  ลานบาท ลดลง 4.3  ลานบาท หรือรอยละ 1.3  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับงวดเปนเงิน 

3.4 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ซึง่มีผลกําไร 21.9 ลานบาท เนื่องจากในปนี้มคีาใชจายขาดทุนจากการ

ขายหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 20.1 ลานบาท คาใชจายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานโฆษณา สงเสริมการขาย 

ของโครงการปจจบุันและโครงการใหมที่ยังไมไดมีการรับรูรายได 5.9 ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 จํานวนเงิน 0.7 

ลานบาท ตนทุนทางการเงิน 3.3 ลานบาทเปรยีบเทียบกับป 2556 มีเพียง 0.017 ลานบาท เทานั้น  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเปนเงิน 27.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของ

ป 2556 เปนเงิน 25.7 ลานบาท ดังนั้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดป 2557 เพิ่มขึน้จากป 2556 จํานวน

เงิน 2 ลานบาท 

 
 (1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัด
กาก คาฝงกลบและคาขนสง) 
 รายไดคาบริการสําหรับงวดเกาเดือนของป 2557 เปนเงิน 185.6 ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 

จํานวนเงิน 178.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันของป 2556 จํานวนเงิน 7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ3.9 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 63.29 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของ

ป 2556 อยูในอัตรารอยละ 62.98 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธภิาพ

เนื่องจากในป 2557 นี้มีตนทุนของงบลงทุนศูนยแสมดําและราชบุรีมูลคา 36 ลานบาทที่เร่ิมคํานวณ เปนตนทุน

จนถึงเดือนกันยายน 2559 เมื่อเปรียบเทียบกบัป 2556 ซึ่งยังไมไดมีการนําคาใชจายนี้มาคํานวณลงในตนทุน 

 
 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับงวดเกาเดือน ป 2557เปนเงิน 131.6 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 144.2 ลานบาท รายไดปนี้ลดลงจากปที่ผานมา 

13.3 ลานบาทหรือรอยละ 9.22 

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2557 คิดเปนรอยละ 75.3 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของป 2556 ในอัตรารอยละ 71.9 สูงขึ้นเนื่องจากหองชุดที่ไดจําหนายของโครงการเดอะเพลนเนอรี่

จําเปนตองมีการปรับปรุงหองใหใหม ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

 
 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่นๆ เปนเงิน 6.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 5.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.4 ลานบาท หรือรอยละ 28.0 
 
 
 



 

 
 
 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดเกาเดือน ป 2557 เปนเงิน 72.7 ลานบาท หรืออัตรา

รอยละ 22.46 ของรายไดโดยรวม เมือ่เปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 68.1 ลานบาท

หรือรอยละ 20.78 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นจากป 

2556 ประมาณ 4.6 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาใชจายโฆษณาและสงเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรพัย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโครงการใหมที่ยังไมมกีารขายและรับรูรายไดในปนี้ 
 
3.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  (1)  สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวนมูลคา 1,435.7 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 จํานวนเงิน 1,163.9 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 271.8 ลาน

บาท หรือรอยละ 23.35 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ แบงออกเปน 

 1.1 สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 886.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  มูลคา 500.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 386 ลานบาท หรือรอยละ 77.08 

 1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 548.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  มูลคา 663.1 ลานบาท เปนการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียน 114.2 ลานบาท หรือรอยละ  

  17.22 
 
 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มูลคา 320 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มูลคา 75.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 244.1 ลานบาท หรือรอยละ 321.61 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบงออกเปน 

 2.1 หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 284.9 ลานบาท เมือ่เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา  

  37.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 247.1 ลานบาท หรือรอยละ 653.70 

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

  38.1 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท หรือรอยละ 7.87 

 
4.  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  (1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
  บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เทากับ 3.1 เทาเมื่อเปรียบเทียบ

กับ 13.2 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 คดิเปนการลดลอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 10.1 เทา เนื่องจาก 

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 386 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 77.08 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 247.1 ลาน

บาท หรือรอยละ 653.70 

 



 

 

 
  (2) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
  บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เทากับ 0.3 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 0.07 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน

จํานวน 0.2 เทา เนื่องจากหนีสิ้นรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 321.6 หรือ 244.1 ลานบาท ในขณะที่รวมสวนของผูถือหุน

เพิ่มขึ้น 27.7 ลานบาท หรือรอยละ 2.6 

 

 


