
 

 
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที ่1 ประจําป 2558 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (เมษายน 2558) เผยวาในป 2558  เศรษฐกิจไตรมาสแรกจะยังคงขยายตัวเปนบวกเมื่อเทียบ

กับไตรมาสกอนหนา ขณะที่อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนอาจสูงขึ้นมาที่ประมาณรอยละ 4.0 ซึ่ง

สวนหนึ่งเปนผลของฐานเปรียบเทียบที่ต่ําในชวงไตรมาส 1/2557 ที่ประเทศไทยเผชิญมรสุมทางการเมือง ขณะที่ไตรมาส

แรกของปนี้ จะเห็นไดวาภาคการทองเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักขึ้น ประกอบกับเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของการใชจาย

ในประเทศ แมจะยังคงใหภาพที่ฟนตัวอยางชาๆ  

โดยตัวแปรสําคัญที่จะมีผลตอทิศทางเศรษฐกิจในระยะเวลาที่เหลือของปนี้ ยังคงตองอาศัยการเพิ่มแรงกระตุน

จากภาครัฐ ผานการเรงเบิกจายงบประมาณและการผลักดันโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เพื่อประคองเศรษฐกิจใน

ประเทศ ในขณะที่ภาคการสงออกยังคงหดตัว(อันเนื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาหลัก) และราคาพืชผลทาง

การเกษตรที่ตกต่ํา ยังเปนสาเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจในไตรมาสแรกขยายตัวเพียงเล็กนอย 

ศูนยวิจัยกสิกรไทยยังเปดเผยวาตลาดอสังหาริมทรัพยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในชวงไตรมาสแรกป 2558 

ที่ผานมา แมตลาดจะมีแรงหนุนใหมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกูยืมลง แตเนื่องจากตลาดยังมีความเสี่ยงหลายประการ 

อาทิ การฟนตัวของเศรษฐกิจยังอยูในระดับที่คอยเปนคอยไป ทําใหผูบริโภคยังชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย ขณะที่

กําลังซื้อของผูบริโภคยังไมกลับมาฟนสูระดับศักยภาพจากภาระรายจายในชีวิตประจําวันที่สูงขึ้น และภาระหนี้ครัวเรือนที่

ยังอยูในระดับสูง ประกอบกับราคาที่อยูอาศัยปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาด ขณะที่รายไดของผูบริโภคไมไดปรับขึ้นตาม เปน

ตน  ซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาวไดสะทอนมายังเครื่องชี้วัดกิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายยังออนแรงตอเนื่องจากปที่ผานมา 

                 ทั้งนี้ จากสภาพแวดลอมดังกลาว ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ในป 2558 การลงทุนโครงการที่อยูอาศัยใหมใน

กรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีมูลคาประมาณ 3.19 -3.42 แสนลานบาท หดตัวประมาณรอยละ 7.0 ถึงหดตัวประมาณรอย

ละ 0.5 ชะลอตัวตอเนื่องจากที่หดตัวรอยละ 11.0 ในป 2557 

แหลงขาวจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปดเผยวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ไตรมาสแรก

ของป 2558 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวาอยูระดับบวกรอยละ 0.1 ซึ่งถือวาอยูระดับดี แมการสงออกสินคา

อุตสาหกรรม (ไมรวมทอง) ไตรมาสแรกจะติดลบรอยละ 2.2 เนื่องจากอัตราการใชกําลังผลิตของสินคาในภาพรวมเพิ่มขึ้น

เฉล่ียประมาณรอยละ 63 โดยสินคาสําคัญที่พบวาการผลิตเติบโตดีขึ้น ไดแก เครื่องนุงหม รถยนต และอาหาร สวนสินคา

สําคัญที่การผลิตลดลง ไดแก เหล็กและเหล็กกลา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่ราคาน้ํามันที่ลดลงแมจะทําใหตนทุน

การผลิตลดลงตามแตก็ทําใหรายไดจากการสงออกลดลงไปดวย 

 สรุปภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยไตรมาสแรกของป 2558 ยังคงอยูในสภาวะซบเซาและฟนตัวอยางชาๆ  ใน

สวนของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจการใหบริการบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทฯ นั้นปริมาณ

กากของเสียยังไมเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตของลูกคาไมเพิ่มขึ้นหรือบางรายที่เปนลูกคาผูผลิตสินคาประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้นลดลง  ดังนั้นยอดขายในไตรมาสแรกจึงไมเปนไปตามการคาดหวังไว  สําหรับธุรกิจ 



 

 

 

อสังหาริมทรัพยนั้นอยูในบรรยากาศซบเซาทั้งอุตสาหกรรม ในสวนของบริษัทฯมียอดขายที่สามารถรับรูรายไดเฉพาะ

โครงการเดิมที่สรางสําเร็จแลวเชนโครงการเดอะเพลนเนอรี่ สาทรคอนโด ต่ํากวาเปาหมายมาก สําหรับโครงการใหมที่กําลัง

กอสรางเชนโครงการคอนโดบี-ลีฟ ติวานนท และอาคารพาณิชย ซี-สเปซ สามโคก นั้นคาดวาจะเริ่มมีการรับรูรายไดใน    

ไตรมาสที่สามของป 2558 

 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสแรกป 2558 เปนเงิน 84.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกันของ

ป 2557 ที่มียอดรายรับ 101.5 ลานบาท ลดลง 16.8 ลานบาท หรือรอยละ 16.6 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับงวด

เปนเงิน 5.9 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งขาดทุน 14.9 ลานบาท ดังนั้นผลประกอบการ

ของป 2558 นี้ดีกวาป 2557 ในชวงเวลาเดียวกัน 

 

  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในไตรมาสแรกของป 2558 เปนเงิน 59.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2557 ที่มีรายได 61.0 ลานบาท ลดลง 1.6 ลานบาท หรือรอยละ 2.6  ในขณะเดียวกันตนทุนบริการสําหรับป 2558 

อยูในอัตรารอยละ 70.1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งมีอัตรารอยละ 61.5 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 14.0 เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของตนทุนดานขนสงซึ่งบริษัทฯยังไมสามารถปรับขึ้นราคาลูกคาได ขณะที่กําไรขั้นตนของการบําบัดนอยกวาปที่

ผานมานั้นสืบเนื่องจากประเภทกากที่เขามาบําบัดในไตรมาสแรกของป 2557 เปนกากของเสียที่มีราคาสูง(กากพิเศษ)จึง

ทําใหมีกําไรขั้นตนสูงกวาปกติ แตสําหรับป 2558 นี้กากของเสียที่นํามาบําบัดนั้นเปนกากปกติทั่วไป ราคาไมสูง จึงทําให

กําไรขั้นตนอยูในเกณฑปกติ 

 

  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไตรมาสแรกของป 2558 เปนเงิน 22.7 ลานบาทเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ที่เปนเงิน 38.7 ลานบาท ลดลง 16 ลานบาทหรือรอยละ 41.3 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

ที่ซบเซาและขณะที่โครงการที่สามารถขายไดนั้นเปนโครงการเดิมที่ยังขายไมหมด เชน โครงการเดอะเพลนเนอรี่ สาทร และ

สาทรเรสซิเดนส เปนตน ซึ่งจํานวนหนวยที่ขายลดลงจากปที่ผานมา และหองชุดที่ไดขายไปนั้นจําเปนตองนําเสนอราคาที่

จูงใจดวยเชนกันจึงจะสามารถขายได ทําใหกําไรขั้นตนของป 2558 อยูในอัตรารอยละ 15.7 ในขณะที่ป 2557 นั้นมีอัตรา

รอยละ 19.4    

 

     (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น 2.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 1.9 ลานบาทของป 2557 เพิ่มขึ้น 0.6 ลานบาทหรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 31.6 

 

 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสิ้นสุดไตรมาสแรกของป 2558 เปนเงิน 30 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 35.4 ของรายไดโดยรวม 84.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเปนเงิน 47.6 ลานบาทหรืออัตรารอยละ  

 



 

 

 

 

46.9 (โดยคาใชจายในการบริหารของป 2557นั้นจะมีคาใชจายอันเกิดจากการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือขายเปนเงิน 20 

ลานบาท)  

 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษัทยอย) 
 
  (1)   สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคา 1,423.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวน 1,466.3 ลานบาท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 เปนการลดลงในสินทรัพย 42.8 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

  (1.1)  สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 754.7 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา  

   802.5 ลานบาท ลดลง 47.8 ลานบาท หรือรอยละ 6 

 (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 668.9 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 มูลคา 

663.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2 ลานบาทหรือรอยละ 0.8 

 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มูลคา 211.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2557 ซึ่งมีมูลคา 331.1 ลานบาท ลดลง 119.7 ลานบาท หรือรอยละ 36.1 โดยแบงออกเปน 

 (2.1)  หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 160.4 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 287.9 

  ลานบาท ลดลง 127.5 ลานบาท หรือรอยละ 44.3 

 (2.2)  หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 51.1 ลานบาทเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 มูลคา 43.1 

  ลานบาท เพิ่มขึ้น 8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.6 

 

 (3)  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (3.1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

  บริษัทฯ  มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 4.7 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 3.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1.6 เทา 

เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 47.8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6  ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 127.5 ลานบาท 

หรือรอยละ 44.3  

 (3.2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 0.17 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ 0.29 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนจํานวน 

0.12 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 119.7 ลานบาทหรือรอยละ 36.1 ในขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 76.9 ลานบาท 

หรอืรอยละ 6.8 


