
 
 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 

1.  สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที่ 2 ประจําป 2559 
 
เศรษฐกิจโดยรวม: 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) ไดเปดเผยวาการขยายตัวเศรษฐกิจไทย

ในไตรมาส 2/2559 มีโอกาสสูงกวาไตรมาสแรกที่ผานมาอยู 3.2% หลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานตัวเลข

เศรษฐกิจเดือนมิถุนายนที่ผานมาออกมาดูดีซึ่งเปนผลจากการใชจายของภาครัฐที่ขยายตัวสูงกวาไตรมาสแรกซึ่งเปนตัว

หนุนที่สําคัญ ขณะที่ภาคทองเที่ยวยังขยายตัวไดดีแมจะหดตัวลงมาบางก็ตาม และที่สําคัญคือสวนของภาคเกษตรที่ดีขึ้น

หลังจากที่ปญหาภัยแลงคลี่คลายทําใหผลผลิตหดตัวนอยลงและราคาผลผลิตกลับมาดีขึ้น สงผลใหรายไดเกษตรกรดีขึ้นซึ่ง

ถือเปนปจจัยสําคัญของไตรมาส 2 

นอกจากนี้ยังมีตัวเลขภาคการผลิตขยายตัว 1.5% ดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่ติดลบ 0.9% และเปนอีกหนึ่งปจจัยที่

สนับสนุนเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น แตในดานการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวเทากับไตรมาสแรก 

ดานสงออกรวมในไตรมาส 2 ยังคงติดลบ 3.1% แยลงกวาไตรมาสแรกที่ผานมา แตหากดูตัวเลขสงออกที่ไมนับ

รวมทองคําพบวาไตรมาส 2 ติดลบ 5% จากไตรมาสแรกที่ติดลบ 5.1% ซึ่งภาคสงออกยังคงเปนตัวฉุดเศรษฐกิจไทยอยู 

เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ทําใหครึ่งปแรกภาคสงออกโดยรวมหดตัว 1.6% ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่ใกลเคียงกับ

คาดการณทั้งปหดตัว 1.7%  

จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตารางที่ 1 ไดแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบดัชนีอุตสาหกรรม

สําหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2559 และ 2558 โดยภาพรวมนั้นภาคอุตสาหกรรมในครึ่งปแรกของป 2559 นั้นอัตราการใช

กาํลังการผลิตนอยกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2558  

 

    ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบดัชนีเครื่องมือชี้แนะเบื้องตนสําหรับไตรมาส 2 ของป 2559 และป 2558 
    (ฐานเฉลี่ยป 2554 และเปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล) 

ดัชนี มกราคม – มิถุนายน 
2558 

มกราคม – มิถุนายน 

2559 
อัตราเปลี่ยนแปลง

(%) 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาเพิ่ม)  109.10 109.34 0.23 

ดัชนีผลผลิต (มูลคาผลผลิต) 107.54 108.65 1.03 

ดัชนีการสงสินคา 109.09 111.07 1.82 

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 115.67 115.23 -0.37 

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 113.48 113.37 -0.10 

อัตราการใชกําลังการผลิต 66.68 66.60 -0.12 
       หมายเหตุ: ดัชนีรวมเบื้องตนของ 56 อุตสาหกรรม 

      แหลงท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2559 
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 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดคะเนความตองการที่อยูอาศัยจะชะลอตัว ซึ่งมาตรการลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนการ

โอนอสังหาริมทรัพยและจดทะเบียนการจํานองซึ่งไดส้ินสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 หนุนใหการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย

ฟนตัวในระยะสั้น หลังจากนั้นในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนกลับเขาไปสูภาวะการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย

ทําใหมีการชะลอเกิดโครงการใหมๆ ในขณะที่โครงการที่มีอยูตางก็แขงขันดานลดราคาเพื่อเพิ่มรายได โดยทางศูนยวิจัย

กสิกรไทยไดคาดคะเนความตองการที่อยูอาศัยจะชะลดตวัในครึ่งหลังป 2559 
 

สถานการณของบริษัทฯ: 
 รายไดของธุรกิจบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯในไตรมาส 2 ดีกวาไตรมาสแรก แตก็ยังอยู

ในสภาพของการแขงขันที่เขมขนเพื่อการแยงลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทฯยังคงเนนดานคุณภาพและภาพลักษณที่ดี

ของบริษัทฯเพื่อรักษาฐานและสรางลูกคาใหม สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้นรายไดไตรมาส 2 นอยกวาไตรมาสแรก

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและมาตรการลดคาธรรมเนียมกับจดทะเบียนการจํานองสิ้นสุดในเดือนเมษายน ทําให

เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนกําลังซื้อลดลงทันที ในขณะที่สถาบันการเงินมีการเขมงวดตอการใหสินเชื่อเงินกูแกลูกคา

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดปานกลางและต่ํา  
 

2.  ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 

สําหรบัไตรมาสทีส่อง 
 ยอดรายไดโดยรวมของไตรมาสที่สองป 2559 เปนเงิน 107.2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2558 ที่มียอดรายได 69.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37.5 ลานบาท หรือรอยละ 63.6 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับ

งวดเปนเงิน 6.1 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2558 ซึ่งขาดทุน 6.9 ลานบาท  

  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการในไตรมาสที่สองของป 2559 เปนเงิน 72.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2558 ที่มีรายได 62.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.3 ลานบาท หรือรอยละ 14.8 ในขณะเดียวกันตนทุนบริการสําหรับป 2559 

อยูในอัตรารอยละ 69.7 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งมีอัตรารอยละ 68.3 เพิ่มขึ้น 1.4  

  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไตรมาสที่สองของป 2559 เปนเงิน 31.5 ลานบาทเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2558 ที่เปนเงิน 6.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24.7 ลานบาทหรือรอยละ 263.2 สืบเนื่องจากการขาย

โครงการอาคารชุดพักอาศัยบี-ลีฟ(ติวานนท)ไดเริ่มทําการโอนในตนป 2559 และมีการขายโครงการคอนโดเมืองทอง บางนา 

และโครงการคอนโดมิเนียมเดอะแพลนเนอรี่สาทร ตนทุนขายของป 2559 อยูในอัตรารอยละ 65.9 ในขณะที่ป 2558 นั้นมี

อัตรารอยละ 84.8 ลดลง 22.2 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน  

     (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น 3.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 0.2 ลานบาทของป 2558 เพิ่มขึ้น 3.5 ลานบาท หรือ

รอยละ 1,650 

 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสิ้นสุดไตรมาสที่สองของป 2559 เปนเงิน 37.2 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 34.7 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งเปนเงิน 25.2 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 36.2 เมื่อ
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พิจารณาจากอัตรารอยละของคาใชจายกับรายไดจะแสดงใหเห็นวาในปนี้มีการควบคุมที่ดีกวาและมีการบริการคาใชจาย

อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามสาเหตุของการมีคาใชจายของสายงานธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรม(ธุรกิจ

บริการ) เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่สองเนื่องมาจากมีคาใชจายที่ไมไดตั้งไวในงบประมาณของปนี้อันสืบเนื่องจากสัญญาเชาใช

สิทธิของศูนยฯแสมดําและราชบุรีใกลจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งทางกรมโรงงานผูใหเชาไดสํารวจครุภัณฑของ

กรมโรงงานกอนที่จะตอสัญญาฯเพื่อใหบริษัทฯไดทําการปรับปรุง ซอมแซมและทดแทนครุภัณฑเหลานั้นใหคงสภาพ

เหมือนที่ไดเริ่มเขาใชงานเมื่อสิบปที่ผานมา มูลคาของครุภัณฑที่จะตองปรับปรุง ซอมแซมและทดแทนประมาณ 9.3 ลาน

บาท โดยทางบัญชีจําเปนตองตั้งเปนคาใชจายคางจาย จึงเปนสาเหตุที่ผลประกอบการในไตรมาสที่สองขาดทุน  

 

สําหรบังวดหกเดือน 
 ยอดรายไดโดยรวมของหกเดือนป 2559 เปนเงิน 214.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบในระยะเวลาเดียวกันของป 

2558 ที่มียอดรายได 154.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.3 ลานบาท หรือรอยละ 39.1 ในขณะที่บริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับงวดเปน

เงิน 0.645 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2558 ซึ่งขาดทุน 12.826 ลานบาท  

  (1) รายไดคาบริการ (คาบําบดักาก คาฝงกลบ และคาขนสง) 
 รายไดคาบริการหกเดือนของป 2559 เปนเงิน 140.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 

2558 ที่มีรายได 122.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.7 ลานบาท หรือรอยละ 15.3 ในขณะเดียวกันตนทุนบริการสําหรับป 2559 อยู

ในอัตรารอยละ 66.8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งมีอัตรารอยละ 69.2 ลดลง 2.4  

  (2) รายไดจากการขาย – ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 
  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยหกเดือนของป 2559 เปนเงิน 68.2 ลานบาทเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของป 2558 ที่เปนเงิน 29.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38.7 ลานบาทหรือรอยละ 131.2 สืบเนื่องจากการขายโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยบี-ลีฟ (ติวานนท) ไดเริ่มทําการโอนในตนป 2559 และมีการขายโครงการคอนโดเมืองทอง บางนา และ

โครงการคอนโดมิเนียมเดอะแพลนเนอรี่สาทร ตนทุนขายของป 2559 อยูในอัตรารอยละ 63.1 ในขณะที่ป 2558 นั้นมีอัตรา

รอยละ 84.4 ลดลงจากปที่ผานมา 21.3  

     (3)  รายไดอื่น  
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น 5.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 2.7 ลานบาทของป 2558 เพิ่มขึ้น 2.9 ลานบาทหรือ

รอยละ 107.4 

 (4)  คาใชจายในการขายและบรหิาร 
  บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดหกเดือนของป 2559 เปนเงิน 67.7 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 31.5 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งเปนเงิน 55.2 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 35.9 เมื่อพิจารณา

จากอัตรารอยละของคาใชจายกับรายไดจะแสดงใหเห็นวาในปนี้มีการควบคุมที่ดีกวาและมีการบริหารคาใชจายอยางมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามสาเหตุของการมีคาใชจายของสายงานธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรม(ธุรกิจบริการ)เพิ่ม

สูงขึ้นในไตรมาสที่สองเนื่องมาจากมีคาใชจายที่ไมไดตั้งไวในงบประมาณของปนี้อันสืบเนื่องจากสัญญาเชาใชสิทธิของ

ศูนยฯแสมดําและราชบุรีใกลจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งทางกรมโรงงานผูใหเชาไดสํารวจครุภัณฑของกรม

โรงงานกอนที่จะตอสัญญาฯเพื่อใหบริษัทฯไดทําการปรับปรุง ซอมแซมและทดแทนครุภัณฑเหลานั้นใหคงสภาพเหมือนที่

ไดเริ่มเขาใชงานเมื่อสิบปที่ผานมา มูลคาของครุภัณฑที่จะตองปรับปรุง ซอมแซมและทดแทนประมาณ 9.3 ลานบาท โดย

ทางบัญชีจําเปนตองตั้งเปนคาใชจายคางจาย จึงเปนสาเหตุที่ผลประกอบการในไตรมาสที่สองขาดทุน และผลประกอบการ

รวมหกเดือนมีกําไรลดลง 
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3.  ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
  (1)   สินทรพัยรวม 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีมูลคา 1,645.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวน 1,583.2 ลานบาท ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 62.6 ลานบาท หรือรอยละ 4.0 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน 

  (1.1)  สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 1,057 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา  

   1,002 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 

 (1.2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา588.7 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 มูลคา 

581.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5 ลานบาทหรือรอยละ 1.3 

 (2)  หนี้สินรวม 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มูลคา 375.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2558 ซึ่งมีมูลคา 316.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59.2 ลานบาท หรือรอยละ 18.7 โดยแบงออกเปน 

 (2.1)  หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 338.9 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 278.4 

  ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.5 ลานบาท หรือรอยละ 21.7 

 (2.2)  หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 36.6 ลานบาทเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 มูลคา 38.3 

  ลานบาท ลดลง 1.7 ลานบาท หรือรอยละ 4.4 

 (3)  สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 
 (3.1)  อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

  บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 3.1 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 3.6 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปนการลดลงอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 0.5 เทา เนื่องจาก

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 55 ลานบาท หรือรอยละ 5.5  ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 60.5 ลานบาท หรือรอยละ 

21.7  

 (3.2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทากับ 0.3 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ 0.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยูในอัตราเทากัน  

 


