การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
รายไดจากการขายและบริการ
2559
รายการ
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ*
- การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย
- การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่อันตราย
- การบริหารจัดการ Blending
- การบริหารจัดการน้ำเสีย
รวมรายไดจากการใหบริการของบริษัทฯ
รวมรายไดจากการใหบริการของบริษัทยอย
รวมรายไดจากการบริการ

2558

2557

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ มูลคา
(ตัน) (ลานบาท)

143,077
52,281
109,550
37,880
342,788
152,747
495,535

234.00
243.83
597.25
97.23
1,172.31
645.42
1,817.73

129,120
65,838
73,436
14,327
282,721
147,125
429,846

225.74
246.00
450.24
77.46
999.44
639.67
1,639.11

116,024 185.76
76,208 264.36
55,343 349.18
10,632
55.43
258,207 854.73
129,851 649.50
388,058 1,504.23

หมายเหตุ : รายไดภายหลังจากการตัดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายไดจากการขายและใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับป 2559 , 2558 และ 2557 จำนวน
1,817.73 ลานบาท 1,639.11ลานบาท และ 1,504.23 ลานบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 178.62 ลานบาท จากป
2558 คิดเปนอัตรารอยละ 7.79 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากความสำเร็จของกลยุทธ
ทางดานการตลาด รวมไปถึงนโยบายที่สนับสนุนของรัฐบาล ความเขมงวดของหนวยงานราชการที่กำกับดูแลและ
ความพรอมในการใหบริการครบทุกรูปแบบ ทำใหมปี ริมาณกากอุตสาหกรรมทีร่ บั กำจัดเพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ 15.28
โดยอัตราคาบริการถัวเฉลี่ยตอตันลดลง ประมาณรอยละ 6.71 ตามนโยบายกลยุทธทางการตลาดของบริษัท
รายไดอื่น
รายไดอน่ื สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 8.95 ลานบาท 55.55 ลานบาท และ 13.96 ลานบาท
ตามลำดับ เปนรายไดเกีย่ วกับ ดอกเบีย้ รับ หนีส้ ญ
ู รับคืน และรายไดบริการอืน่ ๆ เปนสำคัญ
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนบริการ
ตนทุนจากการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 1,028.07
ลานบาท 975.66 ลานบาท และ 982.01 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรารอยละ 56.56 ในป 2559 รอยละ 59.52
ในป2558 และอัตรารอยละ 65.28 ในป2557 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการใหบริการ ตนทุนในสวน
ที่สำคัญคือ คาน้ำมัน คาซอมแซมและบำรุงรักษา คาหลุมฝงกลบตัดจาย คาเสื่อมราคาเนื่องจากสินทรัพย ในการ
ใหบริการที่เพิ่มขึ้น และการปรับอัตราผลตอบแทนพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
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คาใชจายในการบริการ
คาใชจายในการใหบริการ สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 51.02 ลานบาท 46.24 ลานบาท
และ 52.72 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรารอยละ 2.79 ในปลาสุด 2.73 และ 3.47 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดรวม สวนใหญเปนคาใชจายทางดานการตลาดที่ผันแปรตามสัดสวนรายได และคาใชจายในดานสงเสริม
การขาย โดยมีอัตราใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาใชจา ยในการบริหาร
คาใชจา ยในการบริหาร สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 182.15 ลานบาท 182.68 ลานบาทและ
140.50 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 9.97 ในปลาสุด 10.78 และ 9.25 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม
คาใชจา ยสวนใหญเปนคาใชจา ยคงที่ ซึง่ เกิดจากการขยายกำลังคนในบริษทั ยอย และปรับอัตราผลตอบแทนดานตางๆ
ใหกับพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
คาตอบแทนผูบ ริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 50.96 ลานบาท 45.42 ลานบาท และ
45.97 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.79 ในปลาสุด 2.68 และ 3.03 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม
ซึ่งเปนคาใชจายที่รวมเงินเดือนกรรมการและผูบริหาร คาเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการ อยูในสวนนี้
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 33.83 ลานบาท 30.83 ลานบาท และ 35.66
ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 1.85 ในปลา สุด 1.82 และ 2.35 ตามลำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับรายไดรวม ซึง่ เปนคาใชจา ย
ที่รวมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยผอนชำระ และคาธรรมเนียมธนาคาร อยูในสวนนี้
ภาษีเงินได
ภาษีเงินได สำหรับป 2559, 2558 และ 2557 จำนวน 113.96 ลานบาท 86.62 ลานบาท และ 34.57
ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 6.24 ในปลา สุด 5.11 และ 2.28 ตามลำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับรายไดรวม
กำไร
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทำให ในป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอย มีกำไรขั้นตนจำนวน 789.66 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 43.44 และมีกำไรสุทธิสว นทีเ่ ปนของบริษทั ใหญ จำนวน 351.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.24
เปรียบเทียบกับป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกำไรขั้นตนจำนวน 663.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.48 และมี
กำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ จำนวน 308.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.22

ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
สินทรัพย
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีสนิ ทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3,782.92 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับป 2557 ซึ่งมีจำนวน 2,825.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 957.39 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 33.88
ของสินทรัพยรวม โดยมีสินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสำคัญ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น
จำนวน 233.83 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิม่ ขึน้ รอยละ 48.35 เนือ่ งมาจากการดำเนินงานปกติและการไดเงินเพิม่ ทุน
จากการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงไดรับเงินกูเพื่อการลงทุนในโครงการ ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ(สุทธิ)
เพิ่มขึ้นจำนวน 33.31 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.53 เนื่องจากรายไดที่เติบโตมากขึ้น มีอัตราสวน
ระยะเวลาเก็บหนีถ้ วั เฉลีย่ อยูท ่ี 97.47 วัน ในป 2558 เทียบกับป 2557 มีระยะเวลาเก็บหนีถ้ วั เฉลีย่ 96.68 วัน และทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพย ในสวนทีเ่ พิม่ ตามสัญญาการใชสทิ ธิ เพิม่ ขึน้ จำนวน 624.85 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 34.69 เนื่องจากมีการลงทุนในหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม อาคารจัดเตรียมกากตางๆ
เครื่องจักรและอุปกรณ ยานพาหนะเพื่อใช ในการขนสงกากอุตสาหกรรม โครงการลงทุนนำกากอุตสาหกรรมมาเปน
เชื้อเพลิง รวมถึงโครงการโรงไฟฟาเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม
หนี้สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,934.72 ลานบาท เปรียบเทียบ กับ
ป 2558 ซึง่ มีจำนวน 1,198.57 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 736.15 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ เทากับรอยละ 61.42
ของหนี้สินรวม โดยมีหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสำคัญ ไดแก เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเนื่องจากการลงทุนใน
โครงการตอขยายของธุรกิจ โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 666.90 ลานบาท หนี้สินผอนชำระตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น 3.38 ลานบาท

สวนของผูถือหุน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวม-ในสวนที่เปนของบริษัทใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จำนวน 3,057.72 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 ซึง่ มีจำนวน 2,280.45 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 777.28 ลานบาท
คิดเปนอัตราการเพิม่ ขึน้ รอยละ 34.08 ของสวนของผูถ อื หุน รวม-ในสวนทีเ่ ปนของบริษทั ใหญ โดยเกิดจากการใชสทิ ธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีกำไรสะสมจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

(หนวย : ลานบาท)

รายการ
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้การคา-ยังไมไดเรียกเก็บเงิน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้ที่อยูในกำหนดชำระ
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ
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31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

14.47
155.76

14.17
142.80

12.10
180.47

289.38

236.96

180.41

74.58
66.62
18.38
14.29
633.48
(18.49)
614.99

64.83
4.31
0.30
13.85
477.22
(16.75)
460.47

20.82
25.56
9.47
14.18
443.01
(17.91)
425.10

รายงานประจำป 2559
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ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย 109 วันในป 2559 สวนป 2558 มีระยะเวลา 98 วัน
และ 97 วัน ในป 2557 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการเก็บหนี้โดยประมาณที่ 120 วัน
สภาพคลอง
(หนวย : ลานบาท)

รายการ

2559

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

569.15
(1,552.88)
1,173.31
189.58

508.01
(820.09)
545.91
233.83

430.32
(295.31)
95.28
230.29

จากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนและขยายการดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง กระแสเงินสด
สวนใหญจึงถูกนำไปใช ในกิจกรรมลงทุน โดยมีแหลงเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินในกิจกรรมดำเนินงานการกูยืม
เงินลงทุนในโครงการ การไดเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยในป 2559 บริษัทฯและ
บริษัทยอย มีกระแสเงินจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิจำนวน 569.15 ลานบาท โดยได ใช ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ
จำนวน 1,552.88 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม และไดเงิน
จากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 1,173.31 ลานบาท โดยเปนการไดมาจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดง
สิทธิเพิ่มทุน และเงินกูเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟากากขยะอุตสาหกรรม และไดมีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว,
จายหนี้สินผอนชำระภายใตสัญญาเชาซื้อ และจายดอกเบี้ยสถาบันการเงิน จายเงินปนผล
ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 189.58 ลานบาทและมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 907.06 ลานบาท
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ในป 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีหนีส้ นิ รวมจำนวน 1,934.72 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2558 ทีม่ จี ำนวน
1,198.57 ลานบาท โดยหนี้สินในป 2559 ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 953.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ
49.28 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไมหมุนเวียนจำนวน 981.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.72 ของหนี้สินรวม โดยมี
หนี้สินที่สำคัญ คือ เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,351.78 ลานบาท เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่นๆรวมจำนวน 407.46 ลานบาท หนี้ผอนชำระภายใตสัญญาเชาซื้อจำนวน 99.51 ลานบาท

สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวม-ในสวนที่เปนของบริษัทใหญ ในป 2559 มีจำนวน 3,057.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2558 ทีม่ จี ำนวน 2,280.45 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 777.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.08 ของปทผ่ี า นมา โดยประกอบ
ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว 958.03 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 1,008.88 ลานบาท องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน 77.02 ลานบาท และกำไรสะสมจำนวน 1,013.79 ลานบาท
โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน ในป 2559 อยูใ นอัตรา 0.63 เทา เทียบกับป 2558 อยูใ นอัตรา 0.53 เทา
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในป 2555 บริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เปนคาสอบบัญชี
จำนวน 1.81 ลานบาท และคาบริการอื่นๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลาจำนวน 0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอย
ไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี
ในป 2556 บริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เปนคาสอบบัญชี
จำนวน 1.81 ลานบาท และคาบริการอื่นๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลาจำนวน 0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอย
ไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี
ในป 2557 บริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เปนคาสอบบัญชี
จำนวน 1.81 ลานบาท และคาบริการอื่นๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน 0.08 ลานบาท โดยบริษัทยอย
ไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี
ในป 2558 บริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เปนคาสอบบัญชี
จำนวน 1.81 ลานบาท และคาบริการอื่นๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน 0.08 ลานบาท โดยบริษัทยอย
ไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี
ในป 2559 บริษัทยอยทั้ง 9 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย เปนคาสอบบัญชี
จำนวน 2.52 ลานบาท และคาบริการอื่นๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน 0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอย
ไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี
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