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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 847.4 ล้านบาท ซึ งเพิ มขึ %นจากปี 2557 ซึ งมีรายได้รวมเท่ากบั 661.3 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.1 มีผลกําไรสุทธิ 15.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของรายได้รวม โดย ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมี
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที อยู่อาศยัเพื อขายระหว่างดําเนินการ รวมทั %งสิ %น 11 โครงการ (ระหว่างขาย 9 โครงการ และ ระหว่าง
ก่อสร้าง 3 โครงการ คือ โครงการธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพล,ู โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่ และ โครงการ
สิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต) ทั %งนี % ปัจจัยที ทําให้รายได้จากการขายสุทธิในปี 2558 เพิ มขึ %น เนื องมาจากสาเหตุหลักๆ คือ ตําแหน่งที ตั %ง
โครงการอยู่ใกล้แหล่งศนูย์การค้าซึ งมีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน และระบบคมนาคมที มีความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ตลอดจนการลงทุนด้านคมนาคมอื นๆ ในเขตบางใหญ่ บางบัวทอง และราชพฤกษ์ ประกอบกับมาตรการรัฐในการลดหย่อน
คา่ธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิHและภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา และบริษัทเปิดขายโครงการใหม่เพิ มขึ %น 2 โครงการ (คือ โครงการธนาฮาบิแทต ราช
พฤกษ์-สิรินธร และธนาวลิเลจ 2 พระราม 5-บางใหญ่) ทําให้ยอดขายและยอดรับรู้รายได้เพิ มขึ %น 
 

นโยบายการบัญช ี
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที ดิน เมื องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิHและผลประโยชน์ที มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื %อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพฒันา
ทั %งหมดที คาดวา่จะเกิดขึ %นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทนุที เกิดขึ %นจริงด้วย) ให้กบับ้านพร้อมที ดินที ขายตามอตัราส่วนพื %นที ที ขายของแต่
ละโครงการ 
 

1. การวิเคราะห์กาํไรขาดทุน 
 

1.1 การวเิคราะห์รายได้ 
ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า 

 

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้าน บาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี ยว/บ้านแฝด บริษัท 517.2 61.0 320.3 48.4 480.6 65.9 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท 299.1 35.3 273.4 41.3 170.8 23.4 

- บ้านเดี ยว/บ้านแฝดชั %นเดียว บริษัทย่อย 26.3 3.1 66.6 10.1 35.0 4.8 

- อาคารพาณิชย์ 
บริษัท 

บริษัทย่อย 
--------------------------------------------- 40.9 5.6 

รวมรายได้จากการขาย  842.6 99.4 660.3 99.8 727.3 99.7 

รายได้อื น 2)  4.8 0.6 1.0 0.2 2.1 0.3 

รวมรายได้  847.4 100.0 661.3 100.0 729.4 100.0 

หมายเหต ุ: 1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที)ดินเมื)อโอนกรรมสิทธิ-  
               2) รายไดอื้)น ประกอบดว้ย ดอกเบี/ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ และกําไรจากการรับโอนที)ดินบางสว่นในบริษัทย่อย 
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ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 847.4 ล้านบาท เพิ มขึ %นจากปีก่อน 186.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 
แบง่เป็นรายได้จากการขายสทุธิเพิ มขึ %นจํานวน 182.3 ล้านบาท รายได้อื นๆ เพิ มขึ %นจํานวน 3.8 ล้านบาท 
 

รายได้จากการขายสทุธิเพิ มขึ %น เนื องจากตําแหน่งที ตั %งโครงการอยู่ใกล้แหล่งศนูย์การค้าและระบบคมนาคมซึ งมีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตนนทบุรีมากขึ %น ประกอบกับมาตรการรัฐในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิHและภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และบริษัทได้เปิดขายโครงการใหม่เพิ มขึ %น 2 โครงการ (คือ โครงการธนาฮาบิแทต ราชพฤกษ์-สิรินธร และโครงการธนาวิลเลจ 2 
พระราม 5-บางใหญ่) ทําให้ยอดขายและยอดรับรู้รายได้เพิ มขึ %น สําหรับรายได้อื นเพิ มสูงขึ %นเนื องจากกําไรจากการประเมินที ดินรอพฒันา
บางส่วนของบริษัทย่อย 
 

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2558 และปี 2557 จํานวน 816.4 ล้านบาท และ 593.7 ล้านบาท 
(ตามลําดบั) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 2558 และปี 2557 จํานวน 26.3 ล้านบาท และ 66.6 ล้านบาท (ตามลําดบั) 
 

1.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 562.7 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที ร้อยละ 66.4
ซึ งเป็นอัตราส่วนที ลดลงจากปีก่อน เนื องจากสาเหตุหลักๆ คือ บริษัทมีการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เหมาะสมกับแบบบ้าน และการ
ควบคมุดแูลคา่ใช้จ่ายงานโครงการได้ดีขึ %น 

 

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ 
 

สําหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 227.9 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
รายได้รวมอยู่ที ร้อยละ 26.9 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเพิ มขึ %นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ทั %งนี % เนื องจากคา่ใช้จ่ายทางการตลาดที เพิ มขึ %นเพื อการกระตุ้นยอดขาย การวา่จ้างพนกังานอตัราเพิ มเติมเพื อรองรับการเปิดขายโครงการใหม ่
ประกอบกบัผลกระทบจากจากการบนัทกึคา่เผื อขาดทนุจากการด้อยคา่ที ดนิจํานวน 6.33 ล้านบาท 

 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 29.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้
รวมอยู่ที ร้อยละ 3.5 ทั %งนี % คา่ใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินที เพิ มขึ %นเล็กน้อยเป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเพื อพฒันาโครงการใหม่ๆ ในระหว่างปี ประกอบ
กบัปริมาณการจองซื %อบ้านของผู้สนใจโครงการที เพิ มขึ %นจากปีก่อน ทําให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื อพฒันาโครงการได้มากขึ %น 
 

1.2.4 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 11.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้
รวมอยู่ที ร้อยละ 1.4 เพิ มขึ %นจากปีก่อน 8.9 ล้านบาท เนื องจากผลการดําเนินงานที ปรับตวัดีขึ %นในปี 2558 ทั %งนี %รวมรายได้ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีจํานวน 0.2 ล้านบาท 
 

1.3 กําไรจากการดําเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เงินได้ ในปี 2558 จํานวน 56.7 ล้านบาท เพิ มขึ %นจากปีก่อน 17.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45.1 เนื องจากบริษัทเน้นการขายโครงการโดย
เน้นรูปแบบบ้านที ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความทนัสมยั รวมทั %งทําเลที ตั %งซึ งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปรับกลยุทธ์ราคา
เพื อกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดจองและกระแสเงินสด แม้จะมีต้นทนุงานก่อสร้างที สูงขึ %นแต่ก็มีการดแูลควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้
เหมาะสมอีกส่วนหนึ ง จงึส่งผลให้ผลกําไรจากการดําเนินงานเพิ มขึ %นในปี 2558 
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1.4 กําไรสุทธิ 
 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิเท่ากบั 15.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของรายได้รวม โดยมีจํานวนเพิ มขึ %น
จาก ปี 2557 ที มีผลกําไรสุทธิ เท่ากบั 7.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม สัดส่วนกําไรต่อรายได้รวมเพิ มขึ %นร้อยละ 118.0 
เนื องจากบริษัทมีอตัรากําไรขั %นต้นที ดีขึ %น ประกอบกบัปริมาณการจองซื %อบ้านของผู้สนใจโครงการที เพิ มขึ %นจากปีก่อน ทําให้ความสามารถใน
การปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื อพฒันาโครงการได้มากขึ %น 
 

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

2.1 สินทรัพย์ 
 

เมื อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 1,238.2 ล้าน
บาท และ 1,282.2 ล้านบาท (ตามลําดบั) ลดลง 43.9 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 3.4 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของที ดินรอพฒันาจํานวน 
49.3 ล้านบาท สําหรับโครงการใหม่ที เริ มพฒันาในระหว่างปี จํานวน 2 โครงการเพื อขาย ซึ งประกอบด้วยโครงการที อยู่ระหว่างเปิดขายอยู่ใน
ปัจจบุนั และโครงการใหม่ที จะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า จงึมีผลให้ที ดนิรอพฒันาลดลงส่วนหนึ ง 
 

2.2 หนี 7สิน 
 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีหนี %สินรวม 773.0 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี %สินหมนุเวียน เท่ากบั 706.9 ล้านบาท และหนี %สินไม่
หมนุเวียน เทา่กบั 66.1 ล้านบาท ซึ งลดลงจากปีก่อน 81.1 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 9.5 สาเหตหุลกัมาจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
ที เพิ มสงูขึ %น เพื อรองรับการขยายการพฒันาโครงการใหม่ในระหว่างปี แตเ่นื องจากการชําระคืนกู้ ยืมเงินเพื อโครงการจากสถาบนัการเงินเพิ ม
สงูขึ %นจากสถานการณ์การขายที เริ มมีทศิทางดีขึ %นในระหว่างปี ทําให้ความสามารถในการปลอดคืนเงินกู้ ยืมเพื อพฒันาโครงการได้มากขึ %น ทํา
ให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินลดลง 71.6 ล้านบาท 
 

2.3 ส่วนของเจ้าของ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 465.2 ล้านบาท เพิ มขึ %นจากปีก่อน 37.2 ล้านบาทหรือ
คดิเป็นร้อยละ 8.7 จากผลกําไรสทุธิระหวา่งปี 2558 จํานวน 15.6 ล้านบาท  

 

ทั %งนี % ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี %สินรวม 773.0 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 465.2 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี %สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.7 เทา่ 
 

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 

จากงบการเงินรวมสิ %นสุด ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
การดําเนินงานสุทธิ จํานวน 117.1 ล้านบาท และ 63.6 ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ จํานวน (5.1) 
ล้านบาท และ (10.5) ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน (104.4) ล้านบาท และ (33.0) 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั %งนี %เนื องมาจากวงเงินสินเชื อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั %น 
เพื อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและโครงการก่อสร้างอย่างตอ่เนื อง 

 
 

 


