
 

 
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที ่2 ประจําป 2558 

กระทรวงการคลังแหงประเทศไทยไดเปดเผยสถานการณเศรษฐกิจของประเทศสําหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2558 

วามีสัญญาณทรงตัวจากไตรมาสกอนหนา โดยภาคบริการจากการทองเที่ยวเปนปจจัยหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

ซึ่งขยายตัวที่รอยละ 37.6 ตอป ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 หดตัวรอยละ -7.4 ตอ

ป และผลผลิตภาคเกษตรยังคงหดตัวตอเนื่องรอยละ -8.9 ตอป สําหรับในดานอุปสงค พบวา การใชจายภาคเอกชนและ

การสงออกยังคงมีสัญญาณชะลอตัว ขณะที่การใชจายงบประมาณของรัฐบาลที่ขยายตัวรอยละ 10.7 ตอป เปนปจจัย

สนับสนุนเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลสามารถเบิกจายได 529.4 พันลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละ 20.6 ของกรอบ

วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 (2,575.0 พันลานบาท) สําหรับการจัดเก็บรายไดรัฐบาล พบวา 

รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดสุทธิ (หลังหักการจัดสรรให อปท.) ไดจํานวน 257.7 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 33.3 ตอป 

การลงทุนภาคเอกชนยังคงมีสัญญาณชะลอตัวในไตรมาสที่ 2 ป 2558 โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวด

กอสรางในไตรมาสที่ 2 ป 2558 ยังคงทรงตัวทําใหในไตรมาสที่ 2 ป 2558 ดัชนีราคาวัสดุกอสรางหดตัวรอยละ -4.4 ตอป 

สําหรับภาษีจากการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพยขยายตัวรอยละ 1.7 ตอป ในขณะที่ปริมาณนําเขาสินคาทุนขยายตัวรอยละ 

2.1 ตอป สําหรับปริมาณจําหนายรถจักรยานยนตในไตรมาสที่ 2 ป 2558 หดตัวรอยละ -2.9 ตอป ขณะที่ปริมาณจําหนาย

รถยนตนั่งหดตัวรอยละ -27.3 ตอป  

การสงออกสินคาในไตรมาสที่ 2 ป 2558 ยังคงหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 ติดตอกัน โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอ

การสงออกสินคามาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคูคาหลักในปจจุบันที่ชะลอตัวลงสงผลใหกําลังซื้อในตลาดโลก

ชะลอลง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงชะลอตัวลง และราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกปรับตัวลดลง  ทําใหไตรมาสที่ 2 

ป 2558 การสงออกของไทยในรูปดอลลารสหรัฐมีมูลคา 53.5 พันลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ -5.0 ตอป และการ

นําเขาสินคาในรูปดอลลารสหรัฐมีมูลคา 51.4 พันลานดอลลารสหรัฐ หดตัวรอยละ -9.4 ตอป ทั้งนี้ มูลคาสงออกสินคาใน

รูปดอลลารสหรัฐที่มีมูลคาสูงกวาการนําเขาสินคาในรูปดอลลารสหรัฐ สงผลใหดุลการคาระหวางประเทศในไตรมาสที่ 2 ป 

2558 เกินดุล 2.1 พันลานดอลลารสหรัฐ  

สรุปผลประกอบการของบริษัทฯสําหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2558 ยังคงอยูในสภาวะที่ดีขึ้นบางเล็กนอยเมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ในสวนของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจการใหบริการบําบัดกากของเสีย

อุตสาหกรรมของบริษัทฯนั้นไมแตกตางไปจากไตรมาสที่ 1 เนื่องจากปริมาณกากของเสียยังไมเพิ่มขึ้น การสงออกลดลง ใน

ขณะเดียวกันธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยยังคงซบเซาดวยเหตุผลของการปลอยสินเชื่อธนาคารมีความจํากัดและรัดกุมยิ่งขึ้น 

โครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงมียอดการขายไมมากนัก เชน โครงการคอนโดบี-ลีฟ ติวานนท ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีการ

รับรูรายไดในไตรมาสที่สามของป 2558 

 

 



 

 

 
 

 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสที่ 2 ป 2558 เปนเงิน 151.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2557 ที่มียอดรายรับ 210.3 ลานบาท ลดลง 58.5 ลานบาท หรือรอยละ 27.8 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับ

งวดเปนเงิน 12.8 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งขาดทุน 10.2 ลานบาท ดังนั้นผล

ประกอบการของป 2558 นอยกวาป 2557 ในชวงเวลาเดียวกัน 

 

  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการ ของป 2558 เปนเงิน 122.2 ลานบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ที่มี

รายได 119.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.0 ลานบาท หรือรอยละ 2.5  ในขณะเดียวกันตนทุนบริการสําหรับป 2558 อยูในอัตรา

รอยละ 69.2 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งมีอัตรารอยละ 63.1 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 9.7เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

ตนทุนดานขนสงซึ่งบริษัทฯ ยังไมสามารถปรับขึ้นราคาลูกคาได  

 

  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไตรมาสที่ 2 ของป 2558 เปนเงิน 29.5 ลานบาทเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ที่เปนเงิน 91.1 ลานบาท ลดลง 61.6 ลานบาทหรือรอยละ 67.6 สืบเนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ซบเซาและขณะที่โครงการที่สามารถขายและรับรูรายไดนั้นเปนโครงการเดิมที่ยังขายไมหมด เชน โครงการเดอะ

เพลนเนอรี่ สาทร และสาทรเรสซิเดนส เปนตน ซึ่งจํานวนหนวยที่ขายลดลงจากปที่ผานมา ตนทุนของป 2558 สูงกวาป 

2557 อยูในอัตรารอยละ 84.4 ในขณะที่ป 2557 นั้นมีอัตรารอยละ 79.9     

 

     (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น 2.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 4.7 ลานบาทของป 2557 ลดลง 2.0 ลานบาทหรือรอย

ละ 42.5 
 

 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสิ้นสุดไตรมาสที่สองของป 2558 เปนเงิน 55.2 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 36.4 ของรายไดโดยรวม 151.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเปนเงิน 77.2 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 

36.7 โดยในป 2558 บริษัทฯมีตนทุนทางการเงิน 5.6 ลานบาท 

 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษัทยอย) 
 
  (1)   สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลคา 1,462.3 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวน 1,466.3 ลานบาท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 เปนการลดลงในสินทรัพย 4 ลานบาท หรือรอยละ 0.3 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

 

 



 

 
 

 

  (1.1)  สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 789.0 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา  

   802.5 ลานบาท ลดลง 13.5 ลานบาท หรือรอยละ 1.7 

 (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 673.3 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 มูลคา 

663.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.6 ลานบาทหรือรอยละ 1.4 

 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มูลคา 225.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2557 ซึ่งมีมูลคา 331.1 ลานบาท ลดลง 106.0 ลานบาท หรือรอยละ 32.0 โดยแบงออกเปน 

 (2.1)  หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 172.1 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 287.9 

  ลานบาท ลดลง 115.8 ลานบาท หรือรอยละ 40.2 

 (2.2)  หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 53.0 ลานบาทเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 มูลคา 43.1 

  ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.0 

 

 (3)  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (3.1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

  บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2558 เทากับ 4.6 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 3.1 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1.5 เทา 

เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 13.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.7  ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 115.8 ลานบาท 

หรือรอยละ 40.2  

 (3.2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทากับ 0.18 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ 0.29 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนจํานวน 

0.11 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 106 ลานบาทหรือรอยละ 32 ในขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 102 ลานบาท หรือรอย

ละ 9.3 


