
 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 
1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที ่1 ประจําป 2559 
 ศูนยวิจัยกสิกรไทย (29 เมษายน 2559) เผยวาในเดือนมีนาคม 2559 และไตรมาสแรกของป 2559 สะทอนภาพ

การฟนตัวที่ยังไมเต็มที่ของเศรษฐกิจไทย แตก็คงตองยอมรับวา การกลับมาเปนบวกของมูลคาการสงออกในชวง 2 เดือน

สุดทายของไตรมาสที่ 1/2559 นั้น เปนภาพที่คอนขางจะเหนือความคาดหมาย โดยเฉพาะทิศทางที่ดีขึ้นของปริมาณการ

สงออกในไตรมาส 1/59 (+1.1% YoY) ที่อาจนับไดวา เปนสัญญาณเชิงบวกของเศรษฐกิจไทยที่เขามาชวยเสริมแรงหนุน

เดิมที่มาจากการขยายตัวตอเนื่องของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (+15.4% YoY) และการใชจายของภาครัฐ (+8.3% 

YoY) 

                 สําหรับในไตรมาสที่ 2/2559 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา โจทยเศรษฐกิจที่รออยูในชวงไตรมาสที่ 2/2559 นาจะ

เปนการเรงผลักดันใหแรงหนุนจากมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ทยอยสงผลบวกที่ชัดเจนและตอเนื่องครอบคลุมไปยัง

บรรยากาศการใชจายของภาคเอกชน เพื่อชวยลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะภัยแลง และความไมแนนอนในทิศ

ทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งแรกของป 2559 

นาจะขยายตัวในระดับที่ใกลเคียงรอยละ 2.8 (YoY) ขณะที่ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลัง มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น 

โดยมีแรงกระตุนจากงบกลางป มาตรการและโครงการลงทุนของรัฐบาล รวมถึงอานิสงสจากปจจัยเชิงฤดูกาลที่จะชวยหนุน

การสงออกและการทองเที่ยว ซึ่งทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย ยังคงคาดวา ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย นาจะขยายตัวไดที่รอย

ละ 3.0 ในปนี้ 

 จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตารางที่ 1 ไดแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบดัชนีอุตสาหกรรม

สําหรับไตรมาสที่ 1 ของป 2559 และ 2558 โดยภาพรวมนั้นภาคอุตสาหกรรมยังไมฟนตัวในปนี้เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558

โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการใชกําลังผลิตของป 2559 ลดลง 1.98% จากป 2558 ในชวงเวลาเดียวกัน 

 

    ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบดัชนีเครื่องมือชี้แนะเบื้องตนสําหรับไตรมาสแรกของป 2559 และป 2558 
    (ฐานเฉลี่ยป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

ดัชนี มกราคม – มีนาคม 
2558 

มกราคม – มีนาคม 
2559 

อัตรา
เปล่ียนแปลง(%) 

ดัชนีผลผลิต(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม)  113.28 112.06 -1.07 

ดัชนีผลผลิต(ถวงน้ําหนักมูลคาผลผลิต) 111.27 111.11 -0.17 

ดัชนีการสงสินคา 111.13 112.62 1.33 

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 119.49 120.02 0.44 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 114.66 116.86 1.92 

อัตราการใชกําลังการผลิต 68.65 67.29 -1.98 
       หมายเหตุ: ดัชนีรวมเบื้องตนของ 56 อุตสาหกรรม 

      แหลงท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมษายน 2559 
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 ในขณะเดียวกันทางสํานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังไดเปดเผยเครื่องชี้แนะเศรษฐกิจดานอุปทานจาก

การขยายตัวของภาคการทองเที่ยวสําหรับไตรมาสแรกของป 2559 นี้จํานวนนักทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 15.5 ตอป 

สําหรับดัชนีผลิตภัณฑภาคการเกษตรลดลงรอยละ 3.5 ตอป ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรลดลงรอยละ 1.9 ตอป  ดัชนี

ความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม (TISI) แสดงใหเห็นอัตรา 86.7 ซึ่งสูงสุดในรอบสามเดือนเนื่องจากปจจัยความเชื่อม่ันของ

ภาคอุตสาหกรรมดังเชนการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งผล

เหลานี้ทําใหภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกอสราง วัสดุกอสรางเพิ่มรายไดและยอดสั่งซื้อ 

 

สถานการณของบริษัทฯ 
 จากการสรุปสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ยังคงซึมเซา ภาคโรงงานผลิตยังคง

ใชกําลังการผลิตไมสมบูรณเนื่องจากการผลิตที่ลดลง ซึ่งยอมมีผลตอปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะตองทําการบําบัดและ

กําจัดลดลงดวยเชนกัน ธุรกิจบริการบําบัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯตองพยายามรักษาฐานลูกคาปจจุบันและเสาะ

แสวงหาลูกคารายใหมเพื่อเพิ่มปริมาณรายได ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพยก็ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซึมเซา

โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยของรัฐบาลเกี่ยวกับการลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง

เหลือเพียงรอยละ 0.1 และการชวยเหลือผูมีรายไดต่ําและปานกลางในการซื้อบานหลังแรกที่มีราคาไมเกิน 3 ลานบาทดวย

เงินกูดอกเบี้ยต่ําของธนาคารรัฐ ซึ่งโครงการบี-ลีพ (ติวานนท) ของบริษัทฯไดรับการติดตอจากกลุมลูกคาคาดหวังอยางมาก

แตผลที่ไดนั้นคอนขางต่ําเนื่องจากผูที่ตองการใชสิทธินั้นโดยสวนมากไมผานการพิจารณาจากธนาคารเนื่องจากติดปญหา

เครดิตสวนตัว ทาํใหยอดขายจริงต่ํากวาเปาหมายที่ไดคาดคะเนไว 

 

 2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสแรกป 2559 เปนเงิน 107.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2558 ที่มียอดรายรับ 84.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.7 ลานบาท หรือรอยละ 26.8 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับ

งวดเปนเงิน 6.8 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2558 ซึ่งขาดทุน 5.9 ลานบาท ดังนั้นผล

ประกอบการของป 2559 นี้ดีกวาป 2558 ในชวงเวลาเดียวกัน 
 

  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในไตรมาสแรกของป 2559 เปนเงิน 68.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2558 ที่มีรายได 59.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.4 ลานบาท หรือรอยละ 15.8 ในขณะเดียวกันตนทุนบริการสําหรับป 2559 

อยูในอัตรารอยละ 63.8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งมีอัตรารอยละ 70.1 ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 8.9 เนื่องจากการ

ควบคุมคาใชจายดานตนทุนและในขณะที่งานบริการพิเศษ (ทําความสะอาดและบําบัดนอกสถานที่) ซึ่งมีกําไรที่สูงกวา

งานปกติทําใหกําไรขั้นตนของธุรกิจบริการสูงกวาปที่ผานมา 
 

  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไตรมาสแรกของป 2559 เปนเงิน 36.7 ลานบาทเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2558 ที่เปนเงิน 22.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.9 ลานบาท หรือรอยละ 60.9 สืบเนื่องจากโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยบี-ลีฟ (ติวานนท) ไดเริ่มทําการโอนในตนป 2559 จํานวน 16 หองมูลคา 20 ลานบาท และมีการขาย

โครงการคอนโดเมืองทอง บางนาไดอีกจํานวน 43 หองมูลคา 8 ลานบาท ในขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมเดอะแพลนเนอรี่

สาทรขายไดเพียง 1 หองมูลคา 3 ลานบาท  

 



 

 

3 

 

 

  ตนทุนขายของป 2559 อยูในอัตรารอยละ 60.7 ในขณะที่ป 2558 นั้นมีอัตรารอยละ 84.3 ลดลง 23.6 

หรือรอยละ 28 ทําใหกําไรขั้นตนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในไตรมาสแรกของป 2559 สูงกวาป 2558     
 

     (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น 1.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 2.5 ลานบาทของป 2558 ลดลง 0.6 ลานบาทหรือรอย

ละ 24 

 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสิ้นสุดไตรมาสแรกของป 2559 เปนเงิน 30.5 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 28.4 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งเปนเงิน 30 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 35.4 เมื่อพิจารณา

จากอัตรารอยละของคาใชจายกับรายไดจะแสดงใหเห็นวาในปนี้มีการควบคุมที่ดีกวาและมีการบริการคาใชจายอยางมี

ประสิทธิภาพ คาใชจายปนี้อยูในอัตรารอยละ 28.4 เปรียบเทียบกบัปที่ผานมารอยละ 35.4 

 
3.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษัทยอย) 
 

  (1)   สินทรัพยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลคา 1,604.1 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวน 1,583.2 ลานบาท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 20.9 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

  (1.1)  สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 1,015.8 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา  

   1,002 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.8 ลานบาท หรือรอยละ 1.4 

 (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 588.3 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 มูลคา 

581.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.1 ลานบาทหรือรอยละ 1.2 
 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มูลคา 328.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2558 ซึ่งมีมูลคา 316.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 โดยแบงออกเปน 

 (2.1)  หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 290.2 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 278.4 

  ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.8 ลานบาท หรือรอยละ 4.2 

 (2.2)  หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 38.5 ลานบาทเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 มูลคา 38.3 

  ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.5 
 

 (3)  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (3.1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

  บริษัทฯ  มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทากับ 3.5 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 3.6 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปนการลดลงอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 0.1 เทา เนื่องจาก

สินทรพัยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 13.8 ลานบาท หรือรอยละ1.4 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 11.9 ลานบาท หรือรอยละ 4.3  

 (3.2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทากับ 0.3 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ 0.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยูในอัตราเทากัน  


