
 

 
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที ่3 ประจําป 2558 

กระทรวงการคลังแหงประเทศไทยไดเปดเผยสถานการณเศรษฐกิจของประเทศสําหรับไตรมาสที่ 3 ของป 2558 

วามีสัญญาณชะลอตัวตอเนื่องทั้งจากการสงออกสินคาของไทยและการใชจายภาคเอกชนผานการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงไดรับปจจัยสนับสนุนจากภาคการทองเที่ยวตางชาติแมวาจะขยายตัวชะลอลงเมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนหนา อยางไรก็ดี มาตรการการเงินการคลังที่รัฐบาลเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตน

มา คาดวาจะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่เหลือของป 2558 และ 2559 ตอไป  

การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ป 2558 มีสัญญาณชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนในหมวดการ

กอสรางสะทอนจากภาษีจากการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพยในไตรมาสที่ 3 ป 2558 หดตัวรอยละ -0.5 ตอป สําหรับดัชนี

ราคาวัสดุกอสรางในไตรมาสที่ 3 ป 2558 หดตัวรอยละ -5.7 ตอป อยางไรก็ดี การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร 

สะทอนจากปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยในเดือนกันยายน 2558 กลับมาขยายตัวเปนบวกเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน 

โดยขยายตัวรอยละ 1.2 ตอป โดยเปนผลจากความนิยมในรถยนตเชิงพาณิชยรุนใหมที่ออกสูตลาดในชวงที่ผานมา ทําให

ในไตรมาสที่ 3 ป 2558 ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยหดตัวลดลงอยูที่รอยละ -0.3 ตอป 

ทั้งนี้ แมวาขอมูลลาสุดในเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ของป 2558 จะสะทอนการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย 

อยางไรก็ดี สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดวามาตรการการเงินการคลังที่กระทรวงการคลังไดผลักดันตามนโยบายรัฐบาล

โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนมานั้น จะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่

เหลือของป 2558 และ 2559 ตอไป 

 ในสวนของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากขอมูลของบริษัทคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย 

เปดเผยวาในไตรมาส 3 ของปนี้ มีคอนโดมิเนียมประมาณ 6,810 ยูนิตเทานั้นที่เปดขาย นอยกวาไตรมาสที่ 2 ประมาณ 

40% จํานวนของยูนิตที่โอนกรรมสิทธิ์ในชวงระหวางเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ลดลงและยังนอยกวาชวง

เดียวกันของป 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสรุปแลวในชวง 9 เดือนที่ผานมาของปนี้กําลังซื้อในตลาด

คอนโดมิเนียมยังคงไมมาก และอาจจะมีคอนโดมีเนียมเปดขายใหมนอยที่สุดในชวง 2-3 ปที่ผานมา 

 ผลดําเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสที่ 3 ในสวนของธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นยังคงรักษาฐาน

ลูกคาระดับสําคัญไวเหนียวแนนอยูดวยเหตุผลของความเปนบริษัทฯที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในวงการถึงแมวา

ราคาคาบริการจะสูงกวาคูแขงขันก็ตาม  คาดหวังวาทางภาครัฐจะเพิ่มความเขมขนตรวจสอบและลงโทษผูที่ไมทําการ

บําบัดตามมาตรฐานและผูกอกําเนิดที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายดวยเชนกัน ซึ่งจะทําใหบรรดาผูกอกําเนิดของเสียไดตระหนัก

ถึงความถูกตองและกลับมาใชบริการของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 

สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯนั้น รายไดจากการขายเดอะเพลนเนอรี่สาทรยังคงมีบาง เนื่องจากเปน

โครงการเดิม ในสวนโครงการใหมที่มีการเปดจองในปนี้คือโครงการคอนโดมิเนียมบี-ลีฟ ติวานนทนั้น อัตราการจองเพิ่มขึ้น

และตองรอการโอนกรรมสิทธิ์จึงจะเปนการรับรูรายได ปญหาของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลาชามาจากความลาชาของกรมธนา 

 



 

 

 

 

รักษในการประกาศราคาที่ดินของจังหวัดนนทบุรี (ซึ่งคาดวาจะสามารถประกาศไดในเดือนพฤศจิกายน 2558)  ในขณะที่

โครงการอาคารพาณิชยซี-สเปรส (สามโคก)จะเปดการขายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้                                           

 

2.  ผลการดาํเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 ยอดรายรับโดยรวมของงวดเกาเดือน(ส้ินสุดไตรมาสที่ 3) ป 2558 เปนเงิน 240.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบใน

ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ที่มียอดรายรับ 317.1 ลานบาท ลดลง 76.3 ลานบาท หรือรอยละ 24.1 ในขณะที่บริษัทฯ มี

ผลขาดทุนสําหรับงวดเปนเงิน 11.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งขาดทุน 3.4 ลานบาท 

ดังนั้นผลประกอบการของป 2558 นอยกวาป 2557 ในชวงเวลาเดียวกัน 

 

  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการของสามไตรมาส ป 2558 เปนเงิน 192.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2557 ที่มีรายได 185.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.9 ลานบาท หรือรอยละ 3.7  ในขณะเดียวกันตนทุนบริการของสาม

ไตรมาสป 2558 อยูในอัตรารอยละ 67.0 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งมีอัตรารอยละ 63.2 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 

6.0 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนดานขนสงซึ่งบริษัทฯยังไมสามารถปรับขึ้นราคาลูกคาไดและตนทุนดานภาชนะบรรจุที่

ตองมีการซอมแซมเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันกับงานบริการบางรายการมีกําไรขั้นตนไมสูงจึงทําใหตนทุนสูงขึ้น 

 
  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของสามไตรมาส ป 2558 เปนเงิน 48.3 ลานบาท เปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ที่เปนเงิน 131.4 ลานบาท ลดลง 83.1 ลานบาทหรือรอยละ 63.2 สืบเนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ซบเซาและขณะที่โครงการที่สามารถขายและรับรูรายไดนั้นเปนโครงการเดิมที่ยังขายไมหมดและขายนอยกวาป

ที่ผานมา เชน โครงการเดอะเพลนเนอรี่ สาทร และสาทรเรสซิเดนส เปนตน ตนทุนของป 2558 รอยละ 75.2 ต่ํากวาป 2557 

เล็กนอยคือรอยละ 75.6 ในขณะที่โครงการใหม เชน บี-ลีฟ คอนโดมิเนียม (ติวานนท) และอาคารพาณิชยซี-สเปรส(สาม

โคก) ซึ่งคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและมีรายรับจากหองที่จองในปลายปนี้เชนกัน 

 
     (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่นของสามไตรมาสเปนเงิน 3.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 6.5 ลานบาทของป 2557 

ลดลง 3.0 ลานบาทหรือรอยละ 44.6 

 

 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสิ้นสุดสามไตรมาส ป 2558 เปนเงิน 88.8 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 36.9 ของรายไดโดยรวม 240.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเปนเงิน 105.7 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 

33.3  ตนทุนทางการเงินส้ินสุดสามไตรมาส ป 2558 เปนเงิน 7.1 ลาน เปรียบเทียบเวลาเดียวกันของป 2557 เปนเงิน 3.3 

ลานบาท เนื่องจากปนี้มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นมากกวาป 2557 

 

 



 

 

 
 

3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษัทยอย) 
  (1)   สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลคา 1,438.3 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวน 1,465.9 ลานบาท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 เปนการลดลงในสินทรัพย 27.6 ลานบาท หรือรอยละ 1.9 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

  (1.1)  สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 752.3 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา  

   802.5 ลานบาท ลดลง 49.8 ลานบาท หรือรอยละ 6.2 

 (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 685.9 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 

663.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.2 ลานบาท หรือรอยละ 3.3 

 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลคา 174.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2557 ซึ่งมีมูลคา 330.7 ลานบาท ลดลง 155.8 ลานบาท หรือรอยละ 47.1 โดยแบงออกเปน 

 (2.1)  หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 123.9 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 287.5 

  ลานบาท ลดลง 163.6 ลานบาท หรือรอยละ 56.9 

 (2.2)  หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 51.0 ลานบาทเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 มูลคา 43.1 

  ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.3 

 

 (3)  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (3.1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

  บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30  กันยายน 2558 เทากับ 6.1 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 2.8 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 3.3 เทา 

เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 49.8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.2 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 163.6 ลานบาท 

หรือรอยละ 59.9 

 (3.2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เทากับ 0.13 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ 0.29 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนจํานวน 

0.16 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 155.8 ลานบาท หรือรอยละ 47.1 ในขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 128.2 ลานบาท 

หรือรอยละ 11.3 


