
 
 
 

 
บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร ประจําป 2557 
(Management Discussion and Analysis for the Year 2014) 

 
1.   สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที่ส่ี ประจําป 2557 
 หลังจากปญหาทางการเมืองเริ่มมีความสงบ ทําใหภาคธุรกิจเริ่มมีการเคลื่อนไหวอยางมีความเชื่อม่ันยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตามภาครัฐยังไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไมวาจะเปนการสนับสนุนภาค

การเกษตรชาวนาและการลงทุนของภาครัฐและการสรางงานไดตามเปาหมาย  

 ขอมูลจากกระทรวงการคลังไดกลาวถึงไตรมาสที่ส่ีของป 2557 วาเศรษฐกิจไทยนั้นมีสัญญาณดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับชวงกอนหนา จากเศรษฐกิจดานอุปสงค ทั้งจากการใชจายภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสงออกสินคา 

ขณะที่เศรษฐกิจดานอุปทานผานภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวตางชาติปรับตัวดีขึ้นเชนกัน แมวาภาคเกษตรกรรม

ยังคงมีสัญญาณชะลอตัว การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 ป 2557 มีสัญญาณดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงกอนหนา ดูได

จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ดีขึ้น 

 ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแสดงใหเห็นดัชนีผลผลิต(มูลคาเพิ่ม) ดัชนี

ผลผลิต (มูลคาผลผลิต) ดัชนีการสงสินคา และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันดัชนีสินคา

สําเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง และดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงเชนกัน 

 การลงทุนภาคเอกชนในเดือนธันวาคม 2557 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนใน

หมวดกอสราง สะทอนจากภาษีจากการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ในเดือนธันวาคม 2557 กลับมาขยายตัวเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอนเปนครั้งที่ 2 ในรอบป 2557 หลังจากที่มีการขยายตัวเปนบวกเมื่อเดือนกันยายน 2557 โดย

ขยายตัวอยูที่รอยละ 12.0 ตอป และขยายตัวรอยละ 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ทําใหไตรมาสที่ 4 ป 2557 

ขยายตัวอยูที่รอยละ 1.6 ตอป หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 5.5 ตอไตรมาส  สะทอนทิศทางการฟนตัวหลัง

สถานการณทางการเมืองคล่ีคลาย  ประกอบกับไตรมาสสุดทายของปเปนชวงที่ผูประกอบการเปดขายโครงการใหม 

สงผลใหจํานวนที่อยูอาศัยเปดขายใหมเพิ่มขึ้น  

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย ป 2557 โดย ณ ส้ินป 2557 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ปดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้น 15.32% จากสิ้นป 2556 สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ติดตอกันเปนปที่ 3  Market capitalization ของ SET อยูที่ 13.86 ลานลานบาท ลดลง 5.60% จากเดือนกอนหนา 

ขณะที่ MAI อยูที่ 383,075 ลานบาท ลดลง 1.33% จากเดือนกอนหนา 

 
2.   ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
2.1   ประจําป 2557 
 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของป 2557 เปนเงิน 431.0 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2556 จํานวน 435.9  ลานบาท ลดลง 4.9  ลานบาท หรือรอยละ 1.1  บริษัทฯมีผลกําไรสําหรับปเปนเงิน 0.09  

 

 

 

 



 

 

 
 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งมีผลกําไร 11.2 ลานบาท เนื่องจากในปนี้มีคาใชจายขาดทุนจากการขาย

หลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 20.1 ลานบาท ขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย 5.5 ลานบาท ตนทุนทาง

การเงิน 7.7 ลานบาท ในขณะเดียวกันยังมีคาใชจายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานโฆษณา สงเสริมการขายของ

โครงการปจจุบันและโครงการใหมที่ยังไมไดมีการรับรูรายได   

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557 เปนเงิน 35.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของ

ป 2556 เปนเงิน 35.5 ลานบาท ดังนั้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดป 2557 เทากับป 2556 

 
(1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัดกาก  

คาฝงกลบและคาขนสง) 
 รายไดคาบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2557 เปนเงิน 251.0 ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 

จํานวนเงิน 243.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 7.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.0 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 66.61 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 

2556 อยูในอัตรารอยละ 66.36 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 (2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

    รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2557 เปนเงิน 171.6 ลานบาท เมื่อ 

เปรียบเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 185.3 ลานบาท รายไดปนี้ลดลงจากปที่ผานมา 13.7 

ลานบาท หรือรอยละ 7.4 

 ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2557 คิดเปนรอยละ 73.48 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของป 2556 ในอัตรารอยละ 73.36 ซึ่งมีอัตราใกลเคียงกัน 

 
 (3) รายไดอื่น  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่นๆ เปนเงิน 8.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 6.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ลานบาท หรือรอยละ 21.2 
 
 (4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ป 2557 เปนเงิน 83.9 ลานบาท หรืออัตรา

รอยละ 19.46 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 77.7 ลานบาท หรือ

รอยละ 17.82 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้ คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นจากป 2556 

ประมาณ   6.2 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานในหลายหนวยงาน ในขณะเดียวกัน

เกิดจากคาใชจายโฆษณาและสงเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการใหมที่ยังไมมีการขาย

และรับรูรายไดในปนี้  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (1)  สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนมูลคา 1,464.6 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 1,163.9 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 300.7 ลานบาท หรือรอยละ 

25.84 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 

 (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 898.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  มูลคา 500.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 397.3 ลานบาท หรือรอยละ 79.30 

 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 566.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  มูลคา 663.1ลานบาท เปนการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียน 96.6 ลานบาท หรือรอยละ  

  14.57 
 
 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 329.3 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556  มูลคา 75.9 ลานบาทเพิ่มขึ้น 243.4 ลานบาท หรือรอยละ 333.86 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 

 (2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 293.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา  

  37.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 256.1 ลานบาท หรือรอยละ 677.51 

 (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 35.4 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา  

  38.1 ลานบาท ลดลง 2.7 ลานบาท หรือรอยละ 7.63 

 
4. สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 3.1 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 

13.3 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 คิดเปนการลดลอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 10.2 เทา เนื่องจากสินทรัพย

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 397.3 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 79.3 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 256.2 ลานบาท หรือรอย

ละ 677.50 

 
 (2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
  บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 0.29 เทา เมื่อ

เทียบกับ 0.07 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน  

0.2 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 253.4 ลานบาท หรือรอยละ 333.9 ขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 47.1 ลานบาท 

หรือรอยละ 4.3 

 


