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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
1.   โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็น
อันตราย ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อน าไปบ าบัดหรือก าจัด 
 
1.1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
  วิสัยทัศน์   
  เป็นองค์กรช้ันน าในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตส าหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
 
 พันธกิจ   

• ธ ารงรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้น าของการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม 
• รักษามาตรฐานในการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน

ราชการที่ก ากับดูแล 
• ธ ารงรักษาช่ือเสียงของผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ 
• พัฒนาสายธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร 
• ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
• ด าเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดแีก่ชุมชนและสังคม 

 
 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

• บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น าด้านการให้บริการบ าบัดและก าจัดกากของเสียอย่างครบวงจร ด้วยการให้บริการที่มี
คุณภาพ รวมถึงได้น าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานท้ังระบบมาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สามารถแข่งขันได้ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สามารถลดและควบคุมต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล    

• บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
• บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯเป็นผู้น าในการให้บริการบ าบัดและก าจัดกากของเสีย ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่

ด าเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และจะเป็นแบบอย่างของธุรกิจที่ท าเพื่อ
สังคมและประเทศชาติ 

• บริษัทฯ มุ่งจัดหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ สามารถรองรับการก าจัดของเสียชนิดใหม่จาก
อุตสาหกรรมประเภทใหม่ท่ีเกิดขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการก าจัดของเสียปัจจุบัน 

• บริษัทฯ จะให้ความส าคัญต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เจริญเติบโต เนื่องด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานทางด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
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• บริษัทฯ มุ่งสร้างรายได้และมีผลก าไรในระดับที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค านึงถึงสวัสดิการที่ดีและความพึง
พอใจของลูกจ้างด้วยเช่นกัน 

 
1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  จากการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการเพิ่มจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษอันเนื่องจากของเสียและสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดกากของเสียขนาดใหญ่เพื่อรองรับและก าจัดกากของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม จึงประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม  โดย
ให้รัฐเข้าร่วมถือหุ้นบางส่วนเพื่อก ากับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะมาใช้บริการและประชาชน
ทั่วไป   
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมดังกลา่วโดยกระทรวงอตุสาหกรรม และบรษิัท จี.ซี.เอ็น.โฮลดิ้ง จ ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท 
หนึ่งดิน จ ากัด) ได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2537 โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา สรุปโดยย่อได้ดังนี ้
ปี 2539   เดือนเมษายน บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2539 จนถึงวันท่ี 1  
  พฤษภาคม 2569  

เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม
แสมด า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  กระทรวงอุตสาหกรรม มีก าหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2539 จนถึงวันท่ี 30  
  กันยายน 2549 เพือ่ด าเนินการในระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบปรับเสถียร และหลุมฝังกลบของเสีย 
  อันตราย 
ปี 2540 เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดด าเนินการในระบบปรับเสถียร ระบบเช้ือเพลิงผสม และหลุมฝังกลบ

ของเสียอันตราย ทีศู่นย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
เดอืนสิงหาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง
ในสัญญาเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ  ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัท 
มหาชนจ ากัดภายใน 3 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา รวมทั้งให้ด าเนินการน าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้า
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว  

ปี 2543  เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้น าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย  ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 70 ล้านหุ้น มูลค่า 
  หุ้นละ 10 บาท  
ปี 2544  เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินส่วนขยาย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  2544 จนถึงวันที่ 4 
มีนาคม 2574  

  เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น โดยลดมูลค่าหุ้น จาก 10 บาท เป็น 1 บาท 
  โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
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ปี 2545  เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการรบัซื้อหุ้นคืนจ านวน 70 ล้านหุ้นในราคาหุ้น 1.60 บาท รวมเป็น
เงิน 112 ล้านบาท  

ปี 2546  เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ท าการขายหุ้นสามัญเดิมที่ได้จากการซื้อคืนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป 
จ านวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท  รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท 
เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 700 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 900 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) 

ปี 2547  เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยได้ตกลงให้บริษัทฯสามารถเข้าด าเนินการและใช้
สิทธิในศูนย์แสมด าส่วนขยายได้ มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2547  จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2549  

ปี 2548 เดือนเมษายน บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในด้านซื้อ ขาย และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเริ่มด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 1 ตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ปี 2549 เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ลงนามต่ออายุสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมแสมด า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2559 

ปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทาวน์เฮ้าส์บ้านนวรัตน์ (รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง) และ
โครงการบางบัวทองโฮมออฟฟิศ จังหวัดนนทบุรี 

ปี 2552 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเดอะเพลนเนอรี่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
ปี 2557  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 900 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 1,080 ล้านบาท โดยออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 

  เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยบี-ลีฟ ตั้งอยู่ในเขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
และ โครงการอาคารพาณิชย์ร่วมสมัย ซี-สเปซ สามโคก ตั้งอยู่ในเขตสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ปี 2558  เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 1,080 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 2,230 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 1,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,300 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็น
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ปี 2559  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 2,230  ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,092 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 
1,138 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 1,092 ล้านบาท 
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เป็นทุนจดทะเบียน 1,190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท  เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 

 เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ลงนามต่ออายุสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมแสมด า และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2569 

ปี 2560  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 1,190 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,428 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 238 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 2 

ปี 2561  เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการในระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 
SRF ทีศู่นย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 1,428 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,122 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญทีห่มดอายุและยังไม่ได้จ าหน่ายออก 

 
ปี 2562 
  

• บริษัทฯ ไดเ้ปิดด าเนินการหลุมฝังกลบกากของเสียไม่อันตราย ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ตามหนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2562 

• บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 ของสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)  

• ศูนย์แสมด า เลขทะเบียนโรงงาน  3-101-2/38  ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  
 “ระดับเหรียญทอง” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 
 ภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภาพของเสียรวม (บ าบัด 
 น ้าเสียรวมส าหรับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ศูนย์แสมด า เลขทะเบียนโรงงาน  3-101-1/47 ได้รับประกาศนียบัตรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
 ศักยภาพโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการ 
 ของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  ประเภทกิจกรรม ปรับคุณภาพของเสีย 
 รวม (บ าบัดน ้าเสียรวมส าหรับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ศูนย์ราชบุรี  เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  
 “ระดับเหรียญทอง” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย 
 ภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  ประเภทกิจกรรม ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 ที่เป็นของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ศูนย์มาบตาพุด เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2540-ญนพ. ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกาก 
  อุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 
  อันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  ประเภทกิจกรรม ท าเชื้อเพลิงเหลวผสม  
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  (Liquid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• ศูนย์มาบตาพุด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ออกให้ ณ วันที่ 11  

 มกราคม 2562 มีผลถึงวันท่ี 10 มกราคม 2565 
• ศูนย์มาบตาพุด ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 ออกให้ ณ วันที่ 24  

 มกราคม 2562 มีผลถึงวันท่ี 24 มกราคม 2565 
• ศูนย์มาบตาพุด ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่น (ธงขาวดาวเขียว) จากโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 ของประชาชนในการก ากับโรงงาน จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกให้ ณ วันท่ี 25  
 กุมภาพันธ์ 2562  

• ศูนย์แสมด าและศูนย์ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ออกให้      
    วันท่ี 9 กันยายน 2560 มีผลถึงวันท่ี 8 กันยายน  2563 

• ศูนย์แสมด าและศูนย์ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 ออกให้  
    ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2560 มีผลถึงวันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

• ศูนย์แสมด าและศูนย์ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มอก.18001-
 2554 ออกให้ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 มีผลถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 
• ศนูยแ์สมด าและศูนย์ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS  
        OHSAS 18001:2007 ออกให้ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 มีผลถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2564      

• ศูนย์แสมด า ศูนย์ราชบุรี และศูนย์มาบตาพุด ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบ 
 สีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
 และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม ออกให้ ณ วันที่ 22 มีนาคม  
 2562  

• ศนูยร์าชบุรี ได้รับการรับรองการเป็นผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ 
 อนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์  (วิธีการก าจัด 072 และ 073) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึง  
 7 พฤษภาคม 2564 

• ศูนย์มาบตาพุด ได้รับการรับรองการเป็นผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ 
 อนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์  (วิธีการก าจัด 042) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2565 

 
ปี 2563 
 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) เลขทะเบียนโรงงาน  3-101-2/38 ได้รับมาตรฐานโรงงาน
 จัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง” ประกอบกิจกรรม : ปรับคุณภาพของเสียรวม (บ าบัด
 น ้าเสียรวมส าหรับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) เลขทะเบียนโรงงาน  3-101-1/47 ได้รับมาตรฐานโรงงาน
 จัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง” ประกอบกิจกรรม : ปรับคุณภาพของเสียรวม (บ าบัด
 น ้าเสยีรวมส าหรับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) 
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• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ 
 ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม : ฝังกลบสิ่ง
 ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสยีอันตราย 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001 : 
 2015) ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 มีผลถึงวันที่  8 กันยายน 2566 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน
 ไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 -2559 (ISO 
 14001 : 2015) ออกให้ ณ วันที่ 14  ตุลาคม 2563 มีผลถึงวันที่  13 ตุลาคม 2566 โดยสถาบันรับรอง
 มาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
 45001-2561 (ISO 45001 : 2018) ออกให้ ณ วันที่ 22  ตุลาคม 2563 มีผลถึงวันที่  21 ตุลาคม 2566 
 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
 18001-2554 ออกให้ ณ วันที่ 22  ตุลาคม 2563 มีผลถึงวันที่  21 ตุลาคม 2566 โดยสถาบันรับรอง
 มาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า), ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการ
 สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
 กระทรวงอุตสาหกรรม ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีผลถึงวันท่ี 23 ธันวาคม 2566 

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ได้รับการรับรองการเป็นผู้บ าบัดและก าจัด
 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบ
 อัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (วิธีการก าจัด 072 และ 073) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2561 
 ถึง 7 พฤษภาคม 2564 

 
ปี 2564 
 ส าหรับในปี 2564 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาส าคัญ รวมถึงการได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร และ 
ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001 : 
 2015) ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 มีผลถึงวันที่  8 กันยายน 2566 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน
 ไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
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• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559 (ISO 
 14001 : 2015) ออกให้ ณ วันที่ 14  ตุลาคม 2563 มีผลถึงวันที่  13 ตุลาคม 2566 โดยสถาบันรับรอง
 มาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
 45001-2561 (ISO 45001 : 2018) ออกให้ ณ วันที่ 22  ตุลาคม 2563 มีผลถึงวันที่  21 ตุลาคม 2566 
 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
 18001-2554 ออกให้ ณ วันที่ 22  ตุลาคม 2563 มีผลถึงวันที่  21 ตุลาคม 2566 โดยสถาบันรับรอง
 มาตรฐานไอเอสโออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า), ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัด
 ราชบุรี ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการ
 สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
 กระทรวงอุตสาหกรรม ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีผลถึงวันท่ี 23 ธันวาคม 2566 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2540-ญนพ. ได้รับ
 มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ 
 ผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประเภท
 กิจกรรม ท าเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1  โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

      หน่วย: พันบาท 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
ด าเนนิ 
การโดย 

% การถอืหุ้นของ
บริษัทฯ 

ปี 2564 
รายได ้

% ปี 2563 
รายได ้

% ปี 2562 
รายได ้

% 

รายได้ค่าบรกิารจากธุรกิจบ าบัด 
และก าจัดกากอุตสาหกรรม  

GENCO - 201,342 83.0 206,453 71.7 258,682 86.8 

รายได้จากการขายในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

GENCO 
APL 

- 
99.99 

- 
- 

- 
- 

6,932 
29,735 

2.4 
10.3 

13,453 
10,570 

4.5 
3.6 

รายได้จากการขายในธุรกิจอื่นๆ GENCO 
IWMA 
GMC 
GCE 

- 
99.99 
99.99 
99.99 

- 
1,750 
6,960 
331 

- 
0.7 
2.9 
0.1 

12,370 
- 

1,310 
- 

4.3 
- 

0.5 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รายได้อื่นๆ GENCO 
APL 

IWMA 
GMC 
GCE 

- 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 

11,924 
10,986 
9,346 
70 
4 

4.9 
4.5 
3.9 
0.0 
0.0 

13,786 
15,260 
1,964 
30 
12 

4.8 
5.3 
0.7 
0.0 
0.0 

4,584 
8,479 
2,184 
30 
52 

1.5 
2.9 
0.7 
0.0 
0.0 

รวม   242,712 100.0 287,852 100.0 298,034 100.0 

หมายเหตุ  GENCO  หมายถึง  บริษัท บริหารและพัฒนาเพือ่การอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) 
 APL   หมายถึง  บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด ์จ ากดั    
 IWMA  หมายถึง  บริษัท อนิดัสเทรยีล เวสต์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากัด  
 GMC หมายถึง  บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จ ากดั (เดมิ บริษัท เจนโก้ รนีิวเอเบิล จ ากดั) 
 GCE หมายถึง  บริษัท เจนโก ้พลังงานสะอาด จ ากัด 

 
1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 
 ธุรกิจการบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 
         ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็น
อันตราย ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อน าไปบ าบัดหรือก าจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม ได้แก่  ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด า /ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดราชบุรี (“ศูนย์แสมด า”) และศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“ศูนยม์าบตาพุด”) 
1. ลักษณะการให้บริการ 
 (1) ห้องปฎิบัติการวิเคราะห ์(Laboratory Analysis)  
  บริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียโดยเก็บจากตัวอย่างของเสียจากโรงงานลูกค้ามา
ท าการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ เพื่อหาคุณสมบัติและวิธีการบ าบัดและก าจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งที่เป็นอันตราย
หรือไม่เป็นอันตรายโดยวิเคราะห์ทั้งกายภาพและเคมี รวมทั้งควบคุมการปฎิบัติงานของหน่วยปฎิบัติการของศูนย์บ าบัดและ
ก าจัดกากของบริษทัฯ เพื่อจัดการบ าบัดและก าจัดอย่างถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของชุมชน ทั้งนี้ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งถูกต้องและได้มาตรฐาน 
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 (2) ระบบบ าบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นการบ าบัดน ้าเสียหรือกากตะกอนที่
เป็นของเหลวที่เกิดจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ  โดยน าเอาน ้าเสียผ่าน
กระบวนการบ าบัดด้วยวิธีเคมี-ฟิสิกส์และชีวภาพ จนกว่าจะได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดไว้  
ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบ าบัดจะถูกน าไปปรับเสถียรและฝังกลบ 
 (3) ระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เป็นการท าลายฤทธิ์กากของเสียที่เป็นพิษ แล้วเปลี่ยน
ให้สารที่ผ่านการท าลายพิษแล้วกลายสภาพเป็นของแข็ง วัตถุประสงค์คือท าให้เกิดการยึดเกาะทางเคมีของสารพิษที่เป็น
องค์ประกอบอยู่ในกากของเสีย เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์
ของเสียเพื่อท าให้ง่ายต่อการจัดเก็บและฝังกลบ  โดยของเสียทีผ่่านกระบวนการปรับเสถียรแล้วจะถูกน าไปฝังกลบต่อไป  
 (4) ระบบฝังกลบ (Landfill System) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเปิดด าเนินการทั้งหลุมฝังกลบกากของ
เสียไม่อันตราย (Sanitary Landfill)  และหลุมฝังกลบกากของเสียอันตราย (Secured Landfill) ซึ่งกากของเสียจะผ่าน
กระบวนการปรับเสถียรและท าให้เป็นของแข็งก่อนน าไปฝังกลบ ส าหรับการก่อสร้างหลุมฝังกลบกากของเสียอันตราย 
บริษัทฯได้น าเทคโนโลยีและการออกแบบให้เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยซึ่งสามารถป้องกันมิให้น ้าและกากของเสียที่อยู่
ในหลุมสามารถซึมออกไปสู่ภายนอกได้ หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยนี้จะแตกต่างกับหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั่วไป พ้ืนของ
หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยจะถูกบดอัดด้วยดินเหนียวจนกระทั่งมีอัตราการซึมผ่านของน ้าเทา่กับ 1x10-7 ซม.ต่อวินาที และ
ปูด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่างๆ ถึงแปดช้ัน  ก่อนท่ีจะน ากากของเสียไปฝังกลบ และเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่แล้วจะท าการ
ปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตามด้วยปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ทับด้วยดินอีกช้ัน จากนั้นจะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุม
เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  นอกจากนั้นด้านบนของหลุมฝังกลบจะต้องมีท่อระบายอากาศเพื่อระบายก๊าซที่
เกิดขึ้นภายในออกสู่ภายนอก ด้านขา้งของหลุมฝังกลบจะมีบ่อสังเกตการณ์การรั่วไหลออกสู่ภายนอกสองด้าน โดยต้องท า
การเก็บตัวอย่างน ้าในบ่อสังเกตการณ์ทั้งสองบ่อมาตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนอย่างสม ่าเสมอ โดยหลุมฝังกลบของ
บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ 
 (5) ระบบเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending System) เป็นการน าประโยชน์จากของเสียที่มีค่าความร้อน
มาใช้ โดยน าไปผ่านระบบผสมกากเช้ือเพลิงเพื่อได้เช้ือเพลิงทดแทนที่สามารถน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่
กระบวนการผลิตที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการให้ความร้อนสูงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 (6) ระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Solid Recovered Fuel System) 
เป็นการน าประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตรายมาใช้ โดยการคัดแยกและแปรรูป เพื่อให้ได้เช้ือเพลิงขยะ
อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติค่าความร้อนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนให้แก่โรงไฟฟ้าขยะและโรง
ปูนซเีมนต์  
  (7) ระบบการขนส่ง (Transportation) เป็นการให้บริการจัดเก็บและขนส่งกากของเสีย บริษัทฯ  ใช้
ยานพาหนะที่ได้รับการออกแบบส าหรับการบรรทุกกากของเสียประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ยานพาหนะทุกคันจะมีผ้าใบปิด
คลุมมิดชิดตามมาตรฐานการขนส่ง  นอกจากนี้พนักงานขับรถทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และได้รับ
ใบอนุญาตประเภท 4 จากกรมการขนส่งทางบก มีระบบการควบคุมการขนส่งด้วยใบก ากับการขนส่ง (Manifest) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใช้ระบบ GPS (Global 
Position System) รวมทั้งการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้รถ (Black Box) ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การเดินรถ เช่น ความเร็ว ระยะทาง ระยะเวลาที่ ใช้เดินทางของคนขับรถ เพื่อควบคุมให้การขนส่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง 
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 ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือศูนย์แสมด า ตั้งอยู่ที่ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้เช่าและได้รับสิทธิในการด าเนินงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามสัญญาเชา่และให้ใช้สิทธิศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด า และศูนย์วิจยัและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
จังหวัดราชบุรี ตั้งแตเ่มื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ 
101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ล าดับท่ี 105 การคัดแยกหรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ ล าดับที่ 106 การน าของ
เสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  การด าเนินงานของศูนย์แสมด าจะอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณะที่ปรึกษาตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งในปัจจุบันคือศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคณะที่ปรึกษาตรวจสอบผลการด าเนินงานจะจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบส่งให้แก่บริษัทฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจ าทุกเดือน 
 ศูนย์มาบตาพุดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนที่ดินแปลง R26 และ R27 มเีนื้อท่ี
ประมาณ 62.5 ไร่ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล าดบัท่ี 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และสว่นขยายบน
ทีด่ินแปลง S8-S10  มีเนื้อท่ีประมาณ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ 105 ฝัง
กลบกากของเสียอุตสาหกรรม   
 

2. ลักษณะตลาดและการแข่งขันของธรุกิจการบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 
  ส าหรับธุรกิจการบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ได้ถูกก าหนดตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ที่ต้องจัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 22 มกราคม 2539 
ก าหนดให้โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยประเภทโรงงานที่สามารถให้บริการก าจัดของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็น
อันตรายปัจจุบันมี 3 ประเภท ได้แก่  โรงงานล าดับที่ 101  โรงงานปรับสภาพของเสียรวม  โรงงานล าดับที่ 105  โรงงาน
คัดแยกและ/หรือฝังกลบของเสีย และโรงงานล าดับที่ 106  โรงงานน าของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) และท าให้ผู้
ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สามารถแยกออกเป็นกลุ่มหลักๆ  ได้ดังนี้ 
 กลุ่มก าจัดกากโดยการฝังกลบ    โดยน ากากของเสียไปปรับเสถียร ท าให้เป็นของแข็งและน าไป   ฝัง
กลบตามวธิีท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการที่ได้ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
 กลุ่มก าจัดกากโดยการเผาในเตาอุณหภูมิสูง   บริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มโรงงานปูนซีเมนต์  อย่างไรก็ดีปัจจุบันโรงงานปูนซีเมนต์ ถูกก าหนดให้สามารถรับกากไปเผาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน หรือเช้ือเพลิงทดแทนเท่านั้น ท าใหก้ารแข่งขันในกลุ่มดังกล่าวลดน้อยลง  
 กลุ่มทีน่ าของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่   ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการที่ไดร้ับใบอนุญาตเพื่อน าของเสียมาใช้
ประโยชน์ใหม่เป็นจ านวนมาก  
 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในตลาดการก าจัดกากอุตสาหกรรมได้ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงนโยบายในหลายๆ ด้าน เพื่อให้สอดคลองกับสถานการณ์ และให้สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนโยบายด้านการตลาดที่ส าคัญๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  (1) นโยบายทางการตลาด 
  1) การพัฒนาตลาด 
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังคงให้
ความส าคัญกับลูกค้า การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการบริหารจัดการกากของเสี ย
อุตสาหกรรม ซึ่งต้องผลักดันและแนะน าให้โรงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ มีการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกวิธีและถูก
กฎหมายตามหลักวิชาการ โดยเน้นการบริการที่ดี รวดเร็ว รวมทั้งเสาะแสวงหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกจิ 
การศึกษา วิจัยและพัฒนา (Research & Development)  การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอด
ขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไป 
 2) การมุ่งเน้นตลาด 
 บริษัทฯ มีขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างมีมาตรฐาน
และถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด และยังคงไว้ซึ่งหลักวิธีการที่ถูกต้องของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งรักษาคุณภาพ
และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า และธ ารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ใช้บริการ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงขยายฐานการตลาดออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ 
เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพของการให้บริการที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนจะเป็นสิ่งกระตุ้น
ใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ทีต่้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3) รักษามาตรฐาน  
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการรักษามาตรฐานการบ าบัดและก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
อย่างเคร่งครัด ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) 
รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่ใช้บริการได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการ
เยี่ยมชมและตรวจติดตามการจัดการของเสยีอุตสาหกรรมภายในทุกศูนย์ฯ บริการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ในการส่งของเสียมาบ าบัดและก าจัด รวมทั้งเพือ่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2565 
 จากปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น โรงงานผู้
ก่อก าเนิดของเสีย (Waste Generator) ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ขาดความรับผิดชอบ ต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการบ าบัดและก าจัดของเสียอย่างไม่ถูกต้อง  ท าให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานไม่ส่งของเสียเข้ามาบ าบัดและก าจัดตามที่ได้รับอนุญาต หรือส่งไปยังผู้รับบ าบัดหรือก าจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม (Waste Processor) ขนาดเล็กที่ด าเนินการไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาอีกมากมาย 
 ในปี 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนส าคัญในการก ากับดูแลและตรวจสอบ
โรงงานท่ีก่อให้เกิดของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้การประกอบกิจการโรงงานไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน สิ่งแวดล้อม 
โดยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็น ดังน้ี 
 
ประเด็นท่ี 1  การใช้ข้อบังคับของกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มบทลงโทษจ าคุกแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีลักลอบ
ทิ้งกากของเสีย และแอบลักลอบปล่อยน ้าเสียอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งสาธารณะ  
ประเด็นท่ี 2  พยายามควบคุมไม่ให้กากของเสียอุตสาหกรรมออกนอกระบบ และต้องจัดการให้ถูกวิธีอย่างรวดเร็ว  
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ส าหรับแผนการป้องกันการลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรม มีดังนี้ 
  1.  การด าเนินการพัฒนาเเละปรับปรุงระบบการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สก. 2) ซึ่งจะท าให้การขออนุญาตของผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกเเละรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 
 2.  การด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการรายงานวัตถุดิบ ก าลังการผลิต ของผู้รับบ าบัดและก าจัดของเสีย ให้
เชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-Fully Manifest) อย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้เมื่อระบบ E-Fully Manifest ไดเ้ริ่มด าเนินการใช้ในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมจะท าให้น ากาก
ของเสียเข้าระบบได้ทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยีส าหรับติดตามการขนส่งอย่างครบวงจร ตลอดจนการใช้บทลงโทษอย่าง
เข้มงวด จึงคาดว่าจะท าให้กากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ระบบมากขึ้น 
 3.  มาตรการป้องกันและควบคุมการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ได้ก าหนดให้การขนส่งกากของ
เสียอุตสาหกรรม โดยรถขนส่งของเสียอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางและระบบก าหนดต าแหน่ง
บนโลก GPS (Global Positioning System) รวมทั้งจะต้องเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับกากของเสีย
อุตสาหกรรมเช่ือมโยงเข้ากับระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-Fully Manifest) ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การตดิตามระบบการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นปัจจุบัน และ
เข้มงวดมากข้ึน 
 4.   การเพิ่มบทลงโทษข้อบังคับของกฎหมายส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้กระท าความผิดด้าน
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 
ประเด็นท่ี 3  นโยบายการขับเคลื่อนบีซีจี BCG (Bio-Circular-Green Economy)  โมเดลประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจ
หลักคือ B (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยเช่ือมโยงกับ C 
(Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่ง 2 ระบบ
เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G (Green Economy) ระบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมุ่งแก้ไขการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคง ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีเป้าหมายที่
จะผลักดันผู้ประกอบกิจการโรงงานให้เข้าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่จะต้องเข้าระบบให้ได้จ านวน 
60% จากจ านวน 65,000 โรงงาน ซึ่งในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีเป้าหมายสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ครบทั้ง 5 มิติ 
คือ มิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดีมีค าอธิบายถึงสาเหตุปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
ลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 
เป็นต้นมา และปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อีกปัจจัยหนึ่ งมาจากผู้ประกอบกิจการโรงงานเริ่มน าแนวคิดของ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาด าเนินใช้ในกระบวนการผลิตของเสียอุตสาหกรรม เพื่อต้องการ
หมุนเวียนเอาทรัพยากรหรือวัสดุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจนครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต การ
บริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ ้า (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ 
(Re-material) ตลอดจนก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Waste Minimization) จนไม่สามารถน าของเสียไปใช้ประโยชน์ได้
แล้ว จึงด าเนินการส่งไปบ าบัดและก าจัดที่บริษัทฯ ผู้รับบ าบัดและก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป 
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 แต่ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการกิจการโรงงานจะใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ดังกล่าวมาด าเนินการในกระบวนการผลติที่เกิดขึ้น แต่ในภาพรวมกากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีอยู่นอกระบบ
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมยังเกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมจึงเป็น
ภารกิจท่ีส าคัญของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการอย่างรวดเร็ว
อีกทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีนโยบายคุมเข้มต่อผู้ประกอบกิจการโรงงานให้ลดก่อมลภาวะต่อ
สังคมและชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยประกาศเป้าหมายผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) ให้ได้จ านวน 60% ในปีพ.ศ. 2565 ท้ังนี้การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ได้เกิดปัญหา
ที่มีมายาวนาน ซึ่งการควบคุมด าเนินการจะต้องใช้ทั้งข้อบังคับด้านกฎหมาย การน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาร่วมบริหาร
จัดการ รวมถึงการผลักดันเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อน 
BCG (Bio-Circular-Green Economy) จะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความมั่นใจท่ีจะสามารถขยายฐานการตลาดออกไปสู่ลูกค้า
รายใหม่ๆ ได้ และคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป   
 
3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 (1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
 1.1   การผลิต/ก าลังการผลิตรวม 
ในปี 2564 ศูนย์ให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตดังนี้ 

วิธีการจัดการของเสีย ศูนย์แสมด า/ราชบุร ี ศูนย์มาบตาพดุ 
 ก าลังการผลิต 

(ตัน/ปี) 
ปริมาณการผลิต 

(ตัน/ปี) 
ก าลังการผลิต 

(ตัน/ปี) 
ปริมาณการผลิต 

(ตนั/ปี) 

1. การฝังกลบโดยตรง 
45,000 13,472 

- - 

2. การปรับเสถียรและการฝังกลบ - - 

3. การบ าบัดน ้าเสยีชุบโลหะ 63,000 19,121 - - 

4. การบ าบัดน ้าเสียฟอกย้อม 60,000 2,750 - - 

5. การผสมกากเชื้อเพลิงและการเผาใน 
    เตาอุณหภูมิสงู 

- - 46,300 9,078 

6. การผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกาก 
    อุตสาหกรรมไม่อันตราย (SRF) 

- - 33,700 1,515 

    หมายเหต ุก าลังการผลิตคิดวันท างานเท่ากับ 300 วันต่อปีท างานวันละ 8 ชั่วโมง 
 

 1.2   วัตถุดิบ 
 วัตถุดิบที่ใช้ในการบ าบัดกากของเสียจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของกากของเสียที่
ต้องท าการบ าบัด โดยการบ าบัดแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและก าหนดสูตรในการบ าบัดจากฝ่ายปฏิบัติการ
ห้องทดลองก่อน วตัถุดิบที่ใช้ในการบ าบัดกากของเสียแต่ละประเภทสรุปได้ดังนี ้
 (ก)  การบ าบัดน ้าเสียชุบโลหะ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการบ าบัดกากของเสียกลุ่มนี้ คือ ปูนขาว 

โดยมีการเติมสารเคมีอื่นๆ เพิ่มเติมตามชนิดของสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในน ้าเสียสารเคมี
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เหล่านี้ได้แก่ กรดซัลฟูริก (H2SO4) โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) เฟอร์รัสซัลเฟต 
(Fe2SO4) และในบางกรณีจะมีการใช้โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) 

 (ข)   การบ าบัดน ้าเสียฟอกย้อม วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการบ าบัด คือ สารส้มร่วมกับปูนขาว โดย
บางกรณีจะมีการใช้เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) และสารโพลีเมอร์ (Polymer) ช่วยเร่งการ
ตกตะกอนร่วมในการบ าบัด 

 (ค)   การปรับเสถียรและท าให้เป็นก้อนแข็ง จะใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักโดยมี
การเติมสารเคมีอื่นๆ ตามลักษณะของของเสียโดยสารเคมีรองที่ใช้ได้แก่ ปูนขาว 
โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCL) เฟอร์รัสซัลเฟต (Fe2SO4) 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  (H2O2) 

 
 (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   ซึ่งก าหนดให้
ผู้ประกอบการก าจัดกากอุตสาหกรรมต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอตอ่ส านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมนั้น   บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) เป็นผู้ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี   จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2559 ตามรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสยีง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าชะล้างและคุณภาพน ้าผิวดิน ปรากฏว่าผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการในทุกขั้นตอน และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เป็นไปภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านระบบการบริหาร
คุณภาพ  
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่แยกจากธุรกิจหลักเพื่อเสริมสร้างฐานรายได้ของบริษัทฯให้สูงยิ่งขึ้นและ
เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร ประกอบด้วยโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ และอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้นการ
พัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก  
 
1.   ลักษณะโครงการ 
 (1) อาคารพาณิชย์  มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลาง ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยบน
ท าเลค้าขายในเขตชานเมือง ส าหรับโครงการที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล   
และโครงการซี-สเปซ สามโคก  
 
 (2)   อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)  มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท่ีมีรายได้ระดับกลาง ท่ีต้องการ
ที่พักอาศัยแบบทันสมัย เนื้อที่จ ากัดแต่สามารถตอบสนองการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก  ส าหรับ
โครงการอาคารชุดที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการเดอะเพลนเนอรี่ (The Plenary) 
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โครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดทีด่ิน
โครงการ 

 

ลักษณะโครงการ ปี่ที่เริ่มโครงการ จ านวนหน่วย 
ของโครงการ 
(หลัง/ยูนิต) 

ความคืบหน้าใน
การก่อสร้าง 
(ร้อยละ) 

จ านวนหน่วย 
ที่ขายโอนแล้ว 
(หลัง/ยูนิต) 

1 โครงการเอเซียคอมเมอร์เชียล 
 
 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 798  ตรว. อาคารพาณิชย ์
 

2548 39 100% 30 

2 
 

โครงการเดอะเพลนเนอรี่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 
 

627  ตรว. คอนโดมิเนียม 2552 170 100% 139 

3 โครงการซี-สเปซ สามโคก 
 
 

อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี 2,266.32 ตรว. อาคารพาณิชย ์ 2557 38 100% 32 
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2. การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 (1) นโยบายทางการตลาด 
 1)    เลือกท าเลที่ตั้งโครงการตามตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส าคัญด้านความสะดวกสบายของ

การคมนาคม ใกล้แหล่งชุมชนที่มีการเติบโตสูง 
 2)    เน้นการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน วัสดุมีคุณภาพ และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยในทุก

ขัน้ตอนก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า 
 3)    ใช้รายการส่งเสริมการขายเสนอหลากหลายทางเลือก เน้นความยืดหยุ่นและตอบสนองให้

เหมาะสมลูกค้าแต่ละรายเพื่อปิดการขาย    พร้อมเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ สร้าง
การรับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

 

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2565 
 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564  ประสบกับปัจจัยลบที่รุนแรงต่อเนื่องตลอดปี  จากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อท้ังเกือบทุกภาคธุรกิจ  ในปี 2565 มีแนวโน้มจะต้อง
ประสบกับภาวะเงินเฟ้อ  การปรับขึ้นราคาวัสดุ   การขาดแคลนแรงงาน  ภาคเอกชนชะลอการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่ม SME  
การท่องเที่ยวชะลอต่อไป  หนี้ครัวเรือนเพิ่ม  การบริโภคต ่าตามก าลังซื้อ  
 ขณะเดียวกันที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอุปทานส่วนเกิน โดยเฉพาะที่อยู่ อาศัยประเภท
อาคารชุด  น าหน่วยขายที่เหลือมาลดราคา  มีผู้ประกอบการได้ปรับแนวทางการพัฒนามาเป็นแนวราบมากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับก าลังซื้อของลูกค้า  
 อนึ่งบริษัทฯได้น าทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพพร้อมขาย  โดยเสนอให้กับผู้สนใจเช่าเป็นที่พักอาศัยและ
เช่าเพื่อประกอบธุรกิจมีเง่ือนไขพิเศษเปลี่ยนเป็นซื้อได ้  เป็นการบริหารจัดการทรัพย์รอขายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็น
การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัท  ในภาวะสถานการณ์ที่ไมป่กติ 
 
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 (1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
  1.1   การผลิต/นโยบายการผลิต 
 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค  
โดยเน้นการน าเสนอผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มรีาคาขายที่เหมาะสมและเป็นธรรม  มีการ
ควบคุมคุณภาพของผู้รับเหมาให้มีการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คอย
ควบคุมดูแล ประสานงาน และรับผิดชอบตรวจตรางานของผู้รับเหมาอย่างสม ่าเสมอ 
 
 1.2   วัตถุดิบ 
 ในการจัดหาที่ดิน หรือจัดซื้อโครงการมาพัฒนาต่อนั้น บริษัทฯ จะคัดเลือกจากสภาพแวดล้อม 
การคมนาคม ให้มีการเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก อยู่ใกล้กับสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ สถานที่
ท างาน ธนาคาร และแหล่งการค้า เป็นต้น โดยมีบางโครงการ ได้แก ่โครงการเดอะเพลนเนอรี่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตคลองสาน มี
ท าเลใกล้กับรถไฟฟ้าส่วนขยาย ซึ่งจะมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ท างานอยู่ในเขตเมือง 
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 (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบระบายน ้าของโครงการที่ระบายน ้าเสียจากครัวเรือน เข้าสู่แหล่งน ้าสาธารณะ  ฝุ่น
ละออง หรือแม้แต่เสียงดังที่ก่อให้เกิดความร าคาญสาเหตุจากการก่อสร้าง ซึ่งหากดูแลไม่ดีพอก็อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้  บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้โดยเข้าท าการตรวจสอบพื้นที่
โครงการในระยะก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ มีการจัดท าระบบรองรับน ้าเสียที่ถูกต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่
มีปัญหาเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างแต่อย่างใด 
 
4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวร 
 (1) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินถาวร 
 ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564  มีราคาตามบัญชี ดังนี ้

    หน่วย : พันบาท 
รายการ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ราคาทนุ ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ที่ดิน  62,175 - 62,175 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า 211,446 189,923 21,523 

อาคารและส่วนปรับปรุง 186,393 131,353 55,040 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 404,097 327,012 77,085 

เครื่องตกแต่งตดิตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน 35,550 34,722 828 
ยานพาหนะ 30,711 19,679 11,032 
คอนเทนเนอร ์ 44,743 36,765 7,978 
เครื่องขุดสกลุเงินดิจิทลั 10,504 89 10,415 

งานระหว่างก่อสร้าง 6,511 - 6,511 
รวม 992,130 739,543 252,587 
 

 (2) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม 
 สิ่งปลูกสร้างที่ศูนย์มาบตาพุดและเครื่องจักรของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจ านองเพื่อเป็นประกันวงเงิน
หนังสือค ้าประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงินรวม 55.0 ล้านบาท  มูลค่าสุทธิตามบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนเงินประมาณ 11.6 ล้านบาท  
 และบริษัทฯ ได้จดจ านองที่ดินรอการพัฒนา จ านวน 8 แปลง เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะสั้นและ
ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 184.50 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  จ านวนเงินรวมประมาณ 131.3 ล้านบาท 
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 (3) สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว  
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน  ซึ่งสัญญาเช่า
ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ศูนย์แสมด า และศนูย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี 

ลักษณะการเช่า: สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด าเนินงานศูนย์บริการบ าบัดและก าจัดกาก
อุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ) 

อายุสัญญาเช่า: มีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สทิธิการด าเนินงาน 10 ปี  ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจ่ายคา่เช่ารายปี ปีท่ี 1-5 เป็นเงินประมาณ 1.1 ล้านบาท
ต่อปี ปทีี ่6-10 เป็นเงินประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี และค่าธรรมเนยีมการใช้
สิทธิตามอัตราของกากท่ีให้บริการ สัญญานีม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 
2549 จนถึงวันที ่30 กันยายน 2559 ต่อมาเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัท
ฯ ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแตว่ันที ่1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2569 บริษัทฯ ผูกพันท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 1) ค่าเช่าที่ดินกับ
กรมธนารักษ์ตามอัตราที่กรมธนารักษ์ก าหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการท าสัญญา 2) 
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเป็นรายเดือนตามอตัราของกากที่ให้บริการ  ค่าเช่าและ
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธสิ าหรับปี 2564 มีจ านวน 2.6 ล้านบาท 

ศูนย์มาบตาพุด 
ลักษณะการเช่า: สัญญาเช่าท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซึง่เป็นผูถ้ือหุ้นของ

บริษัทฯ) จ านวน 3 ฉบับ   
อายุสัญญาเช่า: มีระยะเวลาเช่า 30 ป ีจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และ 

เดือนมีนาคม 2574 โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราปลีะ 50,000 
บาท ต่อเนื้อที่หน่ึงไร่ เศษของไร่ให้ค านวณตามส่วนตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญา 
โดยจะมีการเปลีย่นแปลงค่าเช่าทกุๆ 10 ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรา
ค่าเช่าเดิม ค่าเช่าส าหรับปี 2564 มีจ านวน 5.8 ลา้นบาท   

 

 (4) ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญ 
 -ไม่มี- 
 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ  มีนโยบายให้การด าเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม  รับนโยบายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการส าคัญหรือมี
เหตุการณ์ส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ให้มีการน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความ
เห็นชอบก่อน   ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จ านวน 5 แห่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้แต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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บริษัทย่อย/บริษัทร่วม                  
รายชื่อกรรมการ 

GENCO บจ.เอเซีย
พัฒนา
แลนด ์

บจ.อนิดัส 
เทรียลเวสต์ 
เมเนจเมนต์ 

(เอเซีย) 

บริษัท เจน
โก้ เมดิคอล 
จ ากัด (เดิม 
บริษัท เจน
โก้ รีนิวเอ
เบิล จ ากัด) 

บจ. เจนโก้ 
พลังงาน
สะอาด 

 

บจ. เจนโก้  
โอตาน ิ

 

(1)  นายอัศวิน วิภูศิริ /, // /  / /  
(2)  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ /, // /  / /  

(3)  นายบุรินทร์ อมรพิชิต /, // /  / / / 
(4)  นายสคุนธ์  โชติช่วง   /    
(5)  นายสุเทพ อมรรังสิโรจน์   /    
(6)  นางสาวปัญญา  พลพิพัฒน์      / 
(7)  ดร.อรุณ คงหนู      / 
 

หมายเหต ุ /  =  กรรมการบริษัท   //  = กรรมการบริหาร   
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากั ด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 เป็นดังนี ้
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ตารางโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

ชื่อบริษัท ประเภทธรุกิจ ชื่อย่อ 

 
 

ทุนจดทะเบยีน 
(บาท) 

 

 
ทุนช าระแลว้ 

(บาท) 

มูลค่า 
หุ้น 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

สัดส่วน 
การ 

ถือหุ้น 
(%) 

บมจ.บริหารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม   

ประกอบธุรกิจให้บริการบ าบัดและ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

GENCO 1,122,297,625 1,122,297,625 1 - 

บริษัท เอเซียพัฒนา 
แลนด์ จ ากัด   

ประกอบกิจการซ้ือขาย และพัฒนา
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  

AP 480,000,000 480,000,000 10 99.99 

บริษัท อินดัสเทรียล 
เวสต์เมเนจเมนท์ 
(เอเซีย) จ ากัด  

ประกอบกิจการให้บริการบ าบัด
และก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 

IWMA 200,000,000 200,000,000 10 99.99 

บริษัท เจนโก ้ 
เมดิคอล จ ากัด 

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย ์

GMC 50,000,000 14,000,000 10 99.99 

บริษัท เจนโก้ พลังงาน
สะอาด จ ากัด  

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 

GC 50,000,000 14,000,000 10 99.99 

บริษัท เจนโก้ โอตาน ิ
จ ากัด  

ประกอบกิจการโรงงงาน 
Pretreatment น ้าเสียชุบโลหะ 

GO 30,000,000 30,000,000 10 59.99 

 

หมายเหต ุ   ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

 
1.3.4 ผู้ถือหุ้น   
 (1)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2564 (วันปิดทะเบียนพักโอนหุ้น
ครั้งหลังสุด เพือ่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564) 

ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 

1.  กลุ่มวิภูศิริ 
     นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิร ิ                            จ านวนหุ้นที่ถือ  151,123,000 
     นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ           จ านวนหุ้นที่ถือ  48,890,595 

200,013,595 17.82 

2.  กระทรวงอุตสาหกรรม 150,000,000 13.37 

3.  บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากัด  56,000,000 4.99 

4.  นางสาวธนิสรา ลิ้มสวาท   50,495,042 4.50 

5.  นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 41,735,200 3.72 

7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 24,039,485 2.14 

7.  นางนารีรัตน์ ทองประพาฬ   20,704,963 1.84 

8.  นายวิรัช บรรยงคนันท์ 18,140,000 1.62 

9.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15,000,000 1.34 

10. นายคงธน ตรงจิตวิกรัย 13,850,027 1.23 
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 (2)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินการของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ 
 กลุ่มวิภูศิริผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้จัดส่งตัวแทน 1 ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายอัศวิน   
วิภูศิริ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 
1.4  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1) หุ้นสามัญ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,122,297,625 บาท  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
1,122,297,625 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,122,297,625 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
 (2) หุ้นบุริมสิทธิ 
  -ไม่มี- 
 
1.5 การออกหลักทรัพย์อืน่  
 ภายในปี 2564 ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น 
   
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหาก
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคัญ 
 ประวัติการจ่ายปันผลของบริษัทฯ มีดังน้ี 
 
ครั้งท่ี  มติที่ประชุมผู้ถอืหุน้ วันที ่ เงินปันผลต่อหุ้น 
1 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2544 20 เมษายน 2544 

 
อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 1.20 บาท 
(โดยแยกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่ง
ปีแรก จ านวน 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
ประกอบการครึ่งปีหลัง จ านวน 0.70 บาท) 

2 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2545 19 เมษายน 2545 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.10 บาท 
3 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2549 27 เมษายน 2549 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 
4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2550 26 เมษายน 2550 อนุมัตจิ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 
5 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2551 24 เมษายน 2551 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.03 บาท 

6 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 29 เมษายน 2552 อนุมัติจ่ายเงนิปันผล จ านวน 0.01 บาท 

7 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 27 เมษายน 2555 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.01 บาท 

8 ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 27 เมษายน 2561 อนุมัติจ่ายเงินปนัผล จ านวน 0.01 บาท 
9 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 26 เมษายน 2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จ านวน 0.02 บาท 

10 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 3 กันยายน 2563 งดจ่ายเงนิปันผล 

11 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 13 พฤษภาคม 2564 งดจ่ายเงนิปนัผล 

หมายเหตุ    เม่ือเดือนกันยายน 2544  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
2.1   ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิคและการด าเนินงานในธุรกิจบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 
 1.  ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
 เนื่องจากการด าเนินธุรกิจการให้บริการก าจัดกากของเสยีจากอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้รับผดิชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับกากของเสียจากโรงงานของลูกค้าซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดกากของเสียไปจนถึงการ
ก าจัดในขั้นตอนสุดท้าย  หากการด าเนินงานเกิดมีข้อบกพร่อง อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากศูนย์แสมด าและศูนย์มาบตาพุดตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ดังนั้นสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์ ทั้ง
สองแห่งอาจจะได้รับผลจากกระบวนการบ าบัดของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯถูกร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือ บริษัทฯต้องหยุดการให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง 
ดังนี้  
 (1)   ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (2)   ยึดมั่นและปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
 (3)   ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน เห็นได้จากที่ศูนย์บริการก าจัดกากของเสียของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และ
การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 
 (4)   ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ านาจด าเนินการ และนโยบายของ
บริษัทฯ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ เพื่อท าหน้าที่ ก ากับดูแล   ติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ 
  อ านาจด าเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว 
 (5)   จัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 (6)   บริษัทฯ ได้ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกลได้รู้จักบริษัทฯ และเข้าใจกระบวนการบ าบัด
กากของเสียของบริษัทฯ 
 
 2.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน 
 ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจก าจัดกากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
จากจุดแข็งของบริษัทฯแล้ว ถือได้ว่าบริษัทฯมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังเช่น  
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 (1)   บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบ าบัดและก าจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของ
โรงงานล าดับท่ี 101, 105 และ106 ซึ่งสามารถให้บริการด้านการก าจัดกากของเสียให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร 
 (2)   บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพิจารณาการส่งกากอุตสาหกรรมของโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 (3)   บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริกา 
 (4)  บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นและยอมรับถึงการ
ใหบ้ริการทีไ่ด้มาตรฐานสูง 
 (5)   บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 (6)   บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 
 (7)   ลูกค้าให้การยอมรับ เชื่อถอื และไว้วางใจในเรื่องการก าจัดและบ าบัดกากของเสีย  
 
2.2 ปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมในการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์กร แต่ธุรกิจ
จดัสรรบ้านและที่อยู่อาศัยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องติดตามภาวะตลาดบ้านจัดสรรและทิศทาง
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่อยู่อาศัยระดับปานกลาง  แต่ด้วยคุณภาพและ
การให้ความส าคัญด้านบริการเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงเช่ือว่าจะท าให้การด าเนินงานด้าน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ต่อไป 
 
 2.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง 
  ระบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันยังเป็นระบบที่ใช้แรงงาน ในบางสถานการณ์จึงเกิดปัญหาขาดแคลน
แรงงานขึ้นโดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี ท าให้ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างเหมาก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น กระทบถึงต้นทุนที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นแล้วยังมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างล่าช้า 
  บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขโดยการใช้ผู้รับเหมาซึ่งมีแรงงานประจ าของตนเอง ประกอบกับโครงการของบริษัทฯ 
บางส่วนเป็นการจัดซื้อโครงสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาท าการปรับปรุง ซึ่งไม่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากนัก 
 
2.3   ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน 
 1.  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ จากการที่บริษัทฯได้ท าสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีสัญญาที่จะ
สามารถช าระหนี้ก่อนก าหนดได้อีกด้วย 
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 2.  ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ 
 ความเสี่ยงด้านสินเช่ือเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงท่ีท าไว้กับ
บริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และจ ากัดการอนุมัติ
วงเงินสินเช่ือ มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญ
ตามที่แสดงในงบดุล 
 
 3.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบกพร่อง ซึ่งโดยปกติ  บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพือ่ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด 
 
 4.  ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย 
 ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน  บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้น 
จ าเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่  ดังนั้นหากผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ก าหนดไว้ 
 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอ จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และ บริษัทฯ คาดว่า 
บริษัทย่อยจะด าเนินการได้อย่างเต็มที่ในไม่ช้านี้ โดยการลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะ
สามารถส่งเสริมบริการของบริษัทฯ ในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) หรือ GENCO เป็นบริษัทฯ ร่วม
ทุนระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ เพื่อให้การ
บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และลดปัญหามลพิษจากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการจัดการด้านความยั่งยืน และค านึงถึงความรับผิดชอบทั้งสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การท างานของบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้น
ความส าเร็จทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการท างาน และการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย  
 ทั้งนี้ให้ถือว่าการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ต้องสอดคล้องกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกท่าน ทุกระดับ โดยผู้บริหารพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้นโยบายสัมฤทธ์ิผล 
 
3.2       การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1     ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่
บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า เพื่อสร้างโอกาส และความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจ ภายใตก้ารบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2.2      การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ผู้มีส่วนได้เสีย  ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 

1. พนักงาน 1. ผลตอบแทนและสวสัดิการที่ด ี  - จ่ายเงินเดือนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมมีการปรับ
เงินเดือนและจ่ายโบนสัประจ าป ี
 - มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม ตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

2.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน - สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน ในการปฏิบัติงานใหเ้กิด
ความปลอดภัย 
- สนับสนุนชุดเครื่องแบบ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 

3. บริษัทส่งเสรมิให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

- สนับสนุนให้มีการอบรมตามแผนประจ าปี หรือการ
อบรมตามข้อบังคับของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

4. เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างาน 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ช่วยในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย  ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 

2. คณะ
ผู้บริหาร 

1. ผลประกอบการที่ดีและมีธรรมาภิบาล - บริหารงานจัดการองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมผีลประกอบการที่ดี  

2. เป็นบริษัทผู้น า และภาพลักษณ์ที่ดีใน
ด้านการบ าบดัและก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรม 

-สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการบ าบัดและก าจดัของ
เสียอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร และประชาสัมพันธ์ให้
ลูกค้าทราบ 

3.การประกอบธุรกจิไมส่่งผลกระทบต่อ
ชุมชน และผู้ที่มสี่วนไดส้่วนเสีย 

- องค์กรได้รับรองมาตรฐานการจดัการคณุภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ผู้ถือหุ้น 1. มีผลตอบแทนทุกปีอย่างต่อเนื่อง   - จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม ตามผลประกอบการของ
บริษัทฯ 

2. มีการก ากับกิจการทีด่ี โปร่งใส  - เปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนแกส่าธารณะ ก ากับดูแล
กิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได ้

4. ลูกคา้ 1. บริการที่ดี มีมาตรฐาน และเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

- องค์กรให้บริการกับลูกค้าทุกรายด้วยการบริการทีด่ี มี
มาตรฐาน มีการบริหารจดัการของเสียอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบ อีกทั้งยังค านึงถึงผลกระทบต่อส่งแวดล้อมเป็น
ส าคัญ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้องค์กร 

2. สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมายใหม ่

- องค์กรมีพนักงานท่ีมีองค์ความรู้ ในการแนะน าการ
จัดการของเสยีอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง พร้อมท้ังแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ให้ลูกคา้ได้
ทราบและปฏิบัติ ตลอดจนสรา้งความเชือ่มั่นในการใช้
บริการ 

3.บริการรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม - สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการอย่างครบวงจรและ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างรวดเร็วและราคา
ที่เหมาะสมในการใช้บริการ 
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5. ผู้รวบรวม
และขนส่ง 

1. ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น - องค์กรได้มีการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกับ
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทีเ่พิ่มขึ้น 

2. ภาชนะบรรจุทีไ่ด้มาตรฐาน และปริมาณ
เพียงพอต่อการให้บริการ 

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างความเชื่อมั่น และ
ตอบสนองการต่อการใช้บริการของลูกค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

6. ผู้รับเหมา
อื่นๆ 

1. ได้รับค่าตอบแทนตรงตามเวลา ปริมาณ
งานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

- ก าหนดนโยบายการวางบิลและจ่ายเงินให้ตรงรอบ 

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีว่าจ้าง
อย่างเป็นธรรม เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

- การพัฒนาคู่ค้าผูส้่งรับเหมาอื่นๆ ด้วยการให้ความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาวัตถดุิบให้ไดสู้งกว่าที่มาตรฐาน
ก าหนด 
- มีหลักเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าที่เป็นธรรมและโปร่งใส 
- การช าระเงินตรงต่อเวลาและสอดคล้องตามข้อตกลง 
-การบังคับใช้สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

3. การปฎิบัติงาน ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

- ช้ีแจงเงื่อนไขและระเบียบต่างๆก่อนการปฏิบัติงาน มี
กฎระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัย 

7. ชุมชน 1. สามารถมสี่วนร่วมในการเข้าเยีย่มชมใน
สถานประกอบการ 

- การด าเนินงานโปร่งใสและพร้อมให้มีการตรวจสอบมี
กระบวนการตอบสนองจากข้อร้องเรียนชุมชน 

2. สนับสนุนส่งเสรมิมสี่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการกีฬา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพชุมชน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
- ร่วมการจัดกจิกรรมและประเพณีต่างๆ 

3. การประกอบกิจการที่ไมส่่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

- องค์กรได้ปฏิบตัิงานตามข้อบังคบัของกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

4. การจ้างงานจากคนในพ้ืนท่ี - เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนมีรายได้ และเป็นการแผยแพร่
ประชาสมัพันธ์องค์กรให้กับคนในครอบครัวและชุมชน 
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8. ภาครัฐ 1. สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ - สนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการจดัการของเสยีอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. องค์กรปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย
ที่ก าหนดไว ้

องค์กรให้บริการบ าบดัและก าจัดของเสียอุตสาหกรรมได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่กฎหมายได้ก าหนดไว ้

3. มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการให้บรกิาร
บ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 

- สนับสนุนและพัฒนาหาวิธีเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการบ าบดัและก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

9. คู่แข่งขันทาง
ธุรกิจ 

1. แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการจัดการของ
เสียอุตสาหกรรม 

- เพิ่มช่องทางในการบริหารจัดการบ าบัดและก าจดัของ
เสียอุตสาหกรรม ให้เกดิประโยชน์สูงสุด   

2. มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองกบัภาครัฐ - สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

 
3.3       การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
3.3.1     นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม   
 บริษัทฯ  ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจ  โดย
มุ่งเน้น คุณภาพ  ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยได้ก าหนดแนวนโยบายเพื่อถือปฏิบัติดังนี ้
 1.   มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม  
และตามข้อก าหนดของระบบมาตรฐานการจัดการฯ 
 2. มุ่งมั่นการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมของเสียจากลูกค้า จนกระทั่ง
เสร็จสิ้นข้ันตอนกระบวนการการบ าบัด/ก าจัด โดยค านึงถึง คุณภาพของการบริการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. มุ่งมั่นในการปกป้องและป้องกันมลภาวะจากการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
 4. มุ่งมั่นในการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจาก สารเคมี อัคคีภัย ของเสียอุตสาหกรรม และการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยท่ีเกิดกับลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง  
 5. มุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และส่ง เสริมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถ  ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบร่วมกัน 
 6. พร้อมเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณชน และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียง 
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3.3.2     ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 20015 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการจัดการภายในโรงงานอย่างมีระบบ เช่น การคัดแยกขยะส่วน
ของโรงงานเป็น 4 ประเภท 
  ประเภทท่ี 1. ขยะมูลฝอยย่อยสลายได ้หมายถึง ขยะที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตสามารถย่อยสลาย
ได้ง่ายโดยกระบวนการทางธรรมชาติเช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ใบไม้ เป็นต้น 
  ประเภทที่ 2. ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร ซอง
หรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 
  ประเภทที่ 3. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซื่งสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
  ประเภทที่ 4 ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีการปนเปื้อนของสารพิษต้องเก็บรวบรวมอาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะท่ี
ใช้บรรจุสารก าจัดแมลง หรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น 
 
แนวทางการจัดการของเสีย 
ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 บริษัทฯส่งให้หน่วยงานเทศบาลหรือรถเก็บขยะของเสียจากส านักงานเขต 
ประเภทที่ 3 เศษกระดาษต่างๆที่ได้น ากลับมาใช้ซ ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกจากส านักงาน ซึ่งสามารถน าไปจ าหน่ายเป็น
เศษวัสดุส านักงานให้ผู้รับซื้อภายนอก ผู้รับซื้อของเก่า หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งกระบวนการที่น าไป (Recycle Waste) จะต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ให้รวมถึงองค์กร หน่วยงานที่รับก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
ประเภทท่ี 4  บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบ าบัดและก าจัดของเสยีอันตราย สามารถบ าบัดเองได้ ซึ่งอีกสถานะหนึ่งเป็นผู้ก่อเนิดใน
โรงงาน 
  ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางบริษัทฯไม่มีข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการเตรียม
วางแผนงานจดัเกบ็ข้อมูลในอนาคต 
 
3.4       การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1     นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) หรือ GENCO มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยความตระหนักและให้ความส าคัญในการสนับสนนุการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบ
สานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการก าหนดไว้
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ ดังนี ้
 (1)    การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้น าด้านการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระท าการใดๆ ทีไ่ม่
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เป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มีการก าหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดอัีนเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 (2)    การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้
มีการสอบทานการปฎิบัติงาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจะให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 (3) การเคารพสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน จึงก าหนดให้พนักงานทุกคน
มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติว่าพนักงานผู้นั้นจะมีต าแหน่ง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชนช้ัน หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง
กันแต่อย่างใด  บริษัทฯ ปฎิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กร
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย  
 (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษัทฯ มีการก ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมของไทย มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  สร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความปลอดภัย
ส าหรับพนักงาน และแขกผู้มาเยี่ยมชม ให้ปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 (5)       ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นความ
เป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการท าสัญญา มีความจริงใจ
ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน หรือ
การบริการ  เพือ่คงไวซ้ึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า  
 (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฎิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ภายในองค์กร เพื่อสรา้งจิตส านึกของพนักงานและผู้ปฏิบตัิงาน เพือ่ให้เกิดความตระหนักและร่วมจดัการลดความเสี่ยงใน
ด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
  (7)       การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวติของชุมชนให้ดี
ขึ้น พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมท างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน   
 (8) การมีนวัตกรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นควา้นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดลอ้ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
ของผู้อื่น 
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3.4.2       ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็น
ธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  มีมาตรการก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสิทธิและความ
เสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนชุมชนสังคมโดยรอบ 
รวมถึงการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ก าหนดไว้  
 
 (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการ
มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม    จึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฎิบัติงาน
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอน
การสอบสวนและการลงโทษ ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Anti-Corruption Policy) 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน 
หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฎิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด   
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

• กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 
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แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยครอบคลมุถึงบริษัทย่อย และก าหนด  ให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนให้มีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  

• ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

• การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฎิบัติตามสญัญาทาง
ธุรกิจสามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ 

• ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้อง
เป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมี
ใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ  

• ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยเงิน
สนับสนุนท่ีจ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพือ่ธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ท้ังนี้การเบิกจ่าย
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ  

• หากพบเห็นการกระท าเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรง
และทางอ้อม  ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

 
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
               บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติของบริษัท
ฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง  และได้ก าหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
               เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการปฎิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯได้จัดใหม้ีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 
การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียน
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้  
  กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)  
              เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
               โทรศัพท์ :  0-2502-0900 ตอ่ 666 
             แฟกซ์ :   0-2502-0929 
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              โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค าหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้
มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใด
ที่มีลักษณะเป็นการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ถ้ามีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
 ทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผย
เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผู้ที่
ร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง  
 
ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ 

• เมื่อไดร้ับการแจ้งเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและ 
 กลั่นกรองข้อมูล  
• หากภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู ้
 ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจรติคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะใหส้ิทธิผูถู้กกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา  
 และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพสิูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเตมิที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง 
 ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท าอนัทุจริตคอรร์ัปชัน่ 
• หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตคอรร์ัปช่ันจริง จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม 

 ระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิรายงานผลการสอบสวนอย่างเปน็ลายลักษณ์อักษรให ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ 
 

 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม ก ากับ
ดูแล และพัฒนาความเจริญเติบโตของแต่ละสายธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มคีวามชัดเจน
ต่อการตรวจสอบและติดตามประเมินผล และจากการประเมินผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ไม่พบกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กรแต่
อย่างใด 
 

 (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงความเสมอ
ภาพ เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฎิบัติไม่ว่าจะในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนช้ัน อายุ และการศึกษา โดย
มีแนวทางปฎิบัติ อาทิ การดูแลพนักงานโดยก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้าน
การอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกาย ดูแลความปลอดภัยในการท างาน และความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระท าที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทั้งพนักงาน 
ลกูคา้ คู่ค้า หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ เป็นต้น 
 

 (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
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 เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค านึงถึงหลักการจูงใจ
ให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ  การจัดสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ  มีการส่งเสริม
ด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกายโดยการตรวจร่างกายประจ าปี ดูแลความปลอดภัยในการ
ท างาน และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระท าที่ไม่เป็นธรรม และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการควบคุมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
จากบริษัทฯ ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม 
 

 (5)      ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยมีความเป็นธรรมทั้งใน
ด้านราคาและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการท าสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  โดย
ทางบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการก าจัดกากของเสียที่โรงงานเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทฯ 
ด าเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยจริง   นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่น าขอ้มูล
ของลูกค้าเปิดเผย หรือน าไปใช้หาผลประโยชน์อ่ืนๆ  
 

 (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 บริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม มอก.& OHSAS 18001 เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน    มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานก ากับดูแล ทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาที่ก าหนด  มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้นอันเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
  นอกจากการดูแลขั้นตอนการด าเนินงานแลว้ บริษัทฯยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว อันเป็นแนวทางในการลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ที่ศูนย์บริการบ าบัดกาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตระหนักถึงการท างานอย่างปลอดภัย ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามระบบ
มาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ ขององค์กร 
 

  (7)      การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม    
  บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มีการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน “ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่” โดยจัดที่วัดหนองแฟบ, ศูนย์อภิบาล
ผู้สูงอายุวัดมาบชลูด และมัสยิดนุรุ้ลฮิดายะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง อาทิ งานวันเด็กแห่งชาติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อันจะน าไปสู่
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม  
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 (8) การมีนวัตกรรม  
  แม้ในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ แต่บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ  ที่จะ
เพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
 
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ใกล้เคียงศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการร่วมมือ และประสานงานแก่หน่วยงานราชการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสรมิความรู้ ความ
เข้าใจ แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปี 2564 ได้เกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ขยายเป็นวงกว้าง บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ พอสรุปได้ดังนี ้ 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัส าคัญร่วมกับสังคม และชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้บริษัทฯ ได้ตระหนัก 
และให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐในการลดการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนีบ้ริษัทฯ ได้น าของขวัญวันเด็กประจ าปี 2564 มอบให้แก่
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า)  ณ โรงเรียนวัดแสมด า  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดราชบุรี ส่วนศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการมอบของขวัญปีใหม่แกห่น่วยงานราชการ และชุมชนบรเิวณใกล้เคียง 
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 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี รวมถึงศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จึงท า
ให้บริษัทฯ ใหค้วามร่วมมือรวมถึงการประสานงานด้านต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ และชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
ทุกๆ ปีบริษัทฯ ได้มอบของขวัญในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ให้แก่หน่วยงานราชการ และชุมชนบริเวณที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือรวมถึงการประสานงานที่ดใีนการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจหลักด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ผู้ถือหุ้นประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ตามล าดับ ท าให้บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับ
หนว่ยงานราชการที่เกีย่วข้องด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม  ดังนี ้
 
โครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เร่ือง การจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นทีจ่ังหวัด
น่าน” 
 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ด าเนินโครงการอบรมบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดน่านให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทน
จากบริษัทฯ เข้าร่วมการบรรยายแนวทางการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ร่วมจัดนิทรรศการให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต่อไป 
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โครงการอบรมเร่ือง “ความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม” 
 เมื่อวันท่ี 7  เมษายน 2564 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุร ีกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เห็นความส าคัญในการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงานและการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม  ได้จัดการอบรมเรื่อง “ความรู้ด้าน
กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ณ ห้อง Cashmere Grand Ballroom โรง
แรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจกฎหมาย
โรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในโรงงานให้
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากบริษัทฯ เข้า
ร่วมการบรรยายการให้บริการของบริษัทฯ อย่างครบวงจร และจัดนิทรรศการให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีต่อไป 
 

 
 
โครงการ “จัดการของเสียอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน” 
 จากการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่
จังหวัดน่าน และได้มีตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมการบรรยายแนวทางจัดการของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการคัดแยก และรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นภายใต้การควบคุมโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน่าน  ให้บริษัทฯ เข้าด าเนินการจัดเก็บขยะอันตรายเมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2564  ได้แก่ของเสียประเภท
หลอดไฟ, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ถ่านไฟฉาย, กระป๋องสเปรย์, ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี เข้ามาบ าบัดและก าจัดที่ศูนย์บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และน าไปฝังกลบที่ศนูย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  
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โครงการ  “สนับสนุนสารเคมีประเภทคลอรีนและหน้ากากอนามัยให้แก่ส านักงานเขตบางขุนเทียน แขวงแสมด า เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”  
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้สนับสนุนสารเคมีประเภทคลอรีนและหน้ากากอนามัยให้แก่ส านักงาน
เขตบางขุนเทียน แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
บุคลากรในสังคมและชุมชนให้อย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสังคมและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี 2564 

เนื่องด้วยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี 2564 โดยมอบหมายให้ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ด าเนินการให้ค าปรึกษาและประเมินผลการด าเนินการเพื่อจัดระดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับการให้บริการ และประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสียอุตสาหกรรมและ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม รวมถึงใบ
ประกาศนียบัตร ดังนี ้

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ
(10700001425472) ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประกอบ
กิจกรรม : ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
ไว้ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีผลถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง  เลขทะเบียนโรงงาน น.101-1/2540-ญนพ. 
(72070000125407) ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประกอบ
กิจกรรม : ท าเช้ือเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 
กันายน พ.ศ. 2564 มีผลถึงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ“ศูนย์สานสัมพนัธ์” ศูนยบ์ริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศนูย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  
 โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบ าบัดและก าจัดของ
เสียอุตสาหกรรม ในส่วนระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบการปรับเสถียรหรือระบบการท าให้เป็นก้อนแข็ง  และระบบการฝังกลบ
ของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ ตลอดจนสามารถ
ตรวจประเมินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ แต่
เนื่องจากในปี 2564 ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการบางบริษัทฯ ได้
ตรวจติดตามการจัดการของเสียอุตสาหกรรมผ่านระบบ Zoom Application ได้อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ“ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนยบ์ริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) 
 โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ”์ ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าท่ีใช้บริการ
บ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) 
เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม  ในส่วน
ระบบเช้ือเพลิงผสม  (Fuel Blending System)  และระบบผลิตเช้ือเพลิงผสมจากของเสียไม่อันตราย (Solid Recovered 
Fuel System : SRF) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ ตลอดจนสามารถตรวจประเมินการ
จดัการของเสียอุตสาหกรรมได้อยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้ก าหนดไว ้
 

 
 
 กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งให้การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นองค์กรช้ันน าในการบริหารและจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกับคุณภาพท่ีดีของสงัคม และชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า : ความพงึพอใจของลูกค้า 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการให้แก่ลูกค้าที่ใช้บรกิารให้เกิดความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ไม ่

ว่าจะเป็นด้านการขาย ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอยา่งครบวงจรโดยมีการศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะให้เกดิประโยชน์ในการบ าบัดและก าจัดของเสยีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งมีการวางแผน
ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการตลาดใหส้อดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจการให้บริการแกผู่้
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาการวางแผนการท างานให้รองรับการให้บรกิารแก่ลูกค้าตั้งแต่การ
แนะน าการให้บริการ การขนส่งของเสีย จนถึงขั้นตอนการน ามาบ าบัดและก าจัดของเสียอย่างถูกวิธี และสอดคล้องตาม
ข้อบงัคับของกฎหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
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 เพื่อเป็นการรักษาความสมัพันธ์ที่ดี และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุง่มั่นที่จะให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัส่งแบบสอบถามความพึงพอใจการในการบริการให้แก่ลูกค้า
ที่ใช้บริการทุกศูนย์บริการเพื่อน าขอ้มูลด้านการให้บริการต่างๆ น ามาวิเคราะห์และประมวลผลความพึงพอใจท่ีได้รับจาก
ลูกค้า ตลอดจนข้อแนะน าการใหบ้ริการดา้นต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการแกลู่กค้าให้เกิดประโยชน์ 
และได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
  
1.   ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 5.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 53.51 ล้านบาท คิดเป็น 

112.1% 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2564 ปี 2563 + % 

รายได้จากการด าเนินงาน(a) 201.34 243.12 -17.2% 

ต้นทุนจากการด าเนินงาน(b) 131.02 187.78 -30.2% 

ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน 70.32 55.34 27.1% 

รายได้รวม 242.71 287.85 -15.7% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.76 (47.75) 112.1% 
(a) รายได้จากการด าเนินงาน = รายได้หลักไม่รวมรายได้จากธุรกิจอ่ืนๆและรายได้อื่น 
(b) ต้นทุนจากการด าเนินงาน = ต้นทุนหลักไมร่วมต้นทุนจากธุรกิจอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายอื่น 

รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 จ านวน 242.71 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการและ

ก าจัดกากอุตสาหกรรมจ านวน 201.34 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอื่น จ านวน 9.04 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 32.33 ล้าน

บาท รายได้รวมลดลง 45.14 ล้านบาท หรือ 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของป ี2563 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 36.67 ล้านบาท 
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 ในปี 2564 สถานการณ์ Covid-19 ยังคงยืดเยื้อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนก็ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว 

จากที่มีการลดก าลังการผลิตลงหรือต้องหยุดด าเนินการตั้งแต่ปี 2563 อย่างไรก็ตามจากการกระจายวัคซีนครบโดสให้กับ

ประชากรอย่างทั่วถึง ส่งผลให้สถานการณ์ Covid-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลงในปลายไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งคาดการณ์ว่า

แนวโน้มที่ดีนี้จะส่งผลกับธุรกิจปลายน ้าอย่างเจนโก้ในปี 2565  

 บริษัทยังคงมีแผนลงทุนในธุระกิจอื่น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไป อาทิเช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้เริ่มลงทุนไปตั้งแต่ปี 2563 ท าให้มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ จ านวน 9.04 ล้านบาท และใน

ปลายปี 2564 ได้มีการลงทุนในธุรกิจปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยจะสามารถเริ่มด าเนินการในปี 2565  

 รายได้อื่นๆจ านวน 32.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.28 ล้านบาท หรือ 4.1% เนื่องจากมีรายได้อื่นริบเงิน

มัดจ าเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน จ านวน 8.0 ล้านบาท แต่ในปีนี้ไม่มีก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน ซึ่งในปี 2563 มีจ านวน 4.69 ล้านบาท  

 

ธุรกิจบ าบัดกากของเสียอุตสาหกรรม 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2564 ปี 2563 + % 

รายได้จากการให้บริการและก าจัดกากอุตสาหกรรม 201.34 206.45 -2.5% 

ต้นทุนการให้บริการ 131.024 156.22 -16.1% 

ก าไรขั้นต้น 70.32 50.23 40.0% 

อัตราก าไรขั้นต้น 34.9% 24.3%  

 รายได้จากการให้บริการ ส าหรับปี 2564 มีจ านวน 201.34 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5.11 ล้านบาท หรือ 2.5% 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นจากการให้บริการและก าจัดกากอุตสาหกรรม 34.9% เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน 10.6% เนื่องจากผลจากการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพงานบริการของ

บริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 ได้ส่งผลดีต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2564 ปี 2563 + % 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 36.67 -100% 

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย ์ - 31.56 -100% 

ก าไรขั้นต้น - 5.11 -100% 

อัตราก าไรขั้นต้น - 13.9%  
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  ในปี 2564 ไม่มีการโอนขายห้องในปีนี้ เนื่องจากโครงการเดิมที่มีอยู่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นอาคาร

พาณิชย์ที่มีผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความยืดเยื้อ

ยาวนาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) จ านวนไม่น้อยต้องปิดกิจการไป หรืองดลงทุนเพื่อคงสภาพคล่องให้

สามารถประคองธุรกิจไปได้ บริษัทฯจึงปรับแผนธุรกิจไปในรูปแบบของการให้เช่าไปก่อนระหว่างที่รอเศรษฐกิจฟื้นตัว 

(รายได้ให้เช่ารับรู้เป็นรายได้อื่น) ส าหรับแผนการพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯจ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เพื่อรอจังหวะที่

เหมาะสม 

 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับปี 2564 มีจ านวน 73.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ค่าใช้จ่าย

ลดลง 14.65 ล้านบาท หรือ 16.6% จากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และการบริหารงานลดค่าค่าใช้จ่ายอยา่งเข้มงวด 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า ส าหรับปี 2564 มีขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งหมด 4.33 ล้านบาท เนื่องจากผลการ

ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้เกิดการด้อยค่าอาคารโรงงาน RDF ในขณะที่ปี 2563 มีขาดทุนจากการด้อยค่า

อาคารโรงงาน RDF จ านวน 18.13 ล้านบาท และด้อยค่าเครื่องจักรของบริษัทย่อยฯอีกจ านวน 1.82 ล้านบาท 

 ต้นทุนทางการเงิน มีจ านวน 4.21 ล้านบาท ส าหรับปี 2564 ลดลง 27.3% จากปีก่อน จากการจ่ายช าระเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในการลงทุนอาคารโรงงาน และเครื่องจักรที่ศูนย์มาบตาพุดบางส่วน  

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง มีการวางแผนเริ่มด าเนินการเชิง

พาณิชย์ในปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ท าให้บริษัทฯร่วมทุนไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่ปี 

2563-2564 ท าให้การด าเนินงานโดนพักไว้ช่ัวคราวจนกว่าผู้ร่วมทุนจะสามารถเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง ซึ่งผลขาดทุนที่

เกิดขึ้นในปสี่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรจ านวน 2.07 ล้านบาท 
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2.  ฐานะการเงิน 

                               

 

 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,508.23 ล้านบาท ลดลง 19.30 ล้านบาท หรือ 

1.3% จากสิ้นปีก่อนที่มจี านวน 1,527.53 ล้านบาท โดยมีเหตุการณ์ส าคัญดังนี้ 

• การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 52.78 ล้านบาท จากการการปรับตัวตาม

สถานการณ์โดยเปลี่ยนห้องรอขายเป็นห้องเพื่อเช่า โดยโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

• การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 11.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการ

ปลูกกัญชาของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารและโรงปลูก อีกทั้งมีการแบ่งที่ดินบางส่วนมาใช้

เป็นพื้นทีส่ าหรับโครงการนี้ โดยโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนาจ านวน 9.50 ล้านบาท 

• การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบจ านวน 29.10 ล้านบาท จากการลงทุนสร้างหลุมฝังกลบ

ของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งอยู่ระหว่าก่อสร้างมีความคืบหน้าของงานอยู่ที่ 83.14% คิดเป็น

เงิน 31.87 ล้านบาท 
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หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 175.20 ล้านบาท ลดลง 27.82 ล้านบาท หรือ 

13.7% จากปีก่อนที่มีจ านวน 203.02 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินจ านวน 26.76 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,333.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือ

หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 8.52 ล้านบาท หรือ 0.6%  

 

3. สภาพคล่อง  

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปี 

2564 2563 

เงนิสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 162.86 172.22 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 45.96 24.72 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (65.06) (0.41) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (35.91) (33.67) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (55.01) (9.36) 

เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 107.85 162.86 

 

4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 5.88 6.65 

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.13 0.15 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
5.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย ์  
 
ช่ือบริษัท  ช่ือภาษาไทย ”บริษัท บริหารและพฒันาเพือ่การอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน)”   
  ช่ือภาษาองักฤษ ”General Environmental Conservation Public Company 
Limited” 
  ช่ือย่อ “GENCO” 
ประเภทธุรกจิ ให้บริการบ าบดัและก าจัดกากอุตสาหกรรม  
เลขทะเบียนบริษัท  0107540000111   
สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่ เลขที ่447  ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120  
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสาร: 0-2502-0999  
ที่ตั้งส านักงานสาขา ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด า 
  เลขที ่68/39  หมู่ 3 ถนนแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
  10150 
  โทรศพัท ์:  0-2452-8310-24, 0-2452-8333  โทรสาร: 0-2415-3817  
ทีต่ั้งส านักงานสาขา ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  เลขที่ 5  ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6  ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง   
  จังหวัดระยอง  21150 
  โทรศัพท์ :  038-687005-6, 038-687154-6  โทรสาร: 038-687157 
ที่ตั้งส านักงานสาขา ส านักงานภาคเหนือ 
  เลขที ่229  หมู่ 10 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  51180 
  โทรศัพท์ :  053-096442  โทรสาร: 053-096443   
โฮมเพจ http://www.genco.co.th  
เฟซบุก๊  Genco Group 
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบยีน 1,122,297,625 บาท   
  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,122,297,625 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)   
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวต้อ่หุ้น 1 บาท  
 
นิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
ช่ือบริษัท  บริษัท เอเซยีพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
  ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย และพัฒนาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์   
  เลขที่ 447  ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท ์:  0-2502-0900 โทรสาร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 480 ล้านบาท  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 480 ล้านบาท  
  แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวต้่อหุ้น 10 บาท  
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ช่ือบริษัท  บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด  
  ประกอบธุรกิจเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
  เลขที ่133/440 หมู่ 2 ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110   
  ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200 ล้านบาท  
  แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวต้่อหุ้น 10 บาท  
 
ช่ือบริษัท บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จ ากดั 
  ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  เลขที ่447  ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท ์:  0-2502-0900 โทรสาร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 14 ล้านบาท  
  แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวต้่อหุ้น 10 บาท  
 
ช่ือบริษัท  บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด  
  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
  เลขที่ 447  ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสาร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 14 ล้านบาท  
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 5 ล้านหุ้น มูลคา่ที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท  
 
ช่ือบริษัท  บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด  
  ประกอบธุรกิจโรงงงาน Pretreatment น ้าเสียชุบโลหะ 
  เลขที่ 447  ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสาร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 30 ล้านบาท  
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท  
บุคคลอ้างอิง 
 
นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก  
 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท์ 0-2009-9999  โทรสาร 0-2009-9991 
 
ผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2564 นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6303 
 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากดั  
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 เลขท่ี 152  ช้ัน 12 เอ ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ถนนสาทรเหนือ     
 แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท ์ 0-2634-5398 โทรสาร  0-2634-5399 
 
5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
       -ไม่มี- 
 
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย   
 สืบเนื่องจากบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด (บริษัทฯ) ท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มีค าวินิจฉัยให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาทบทวนค าร้องใหม่เพื่อคืนสิทธิให้บริษัทฯ แต่ กกพ.ยังไม่ด าเนินการใดๆ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงส่งเรื่องให้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาต่อไป ซึ่ง เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช) ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) แต่อย่างใด 
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ส่วนที่ 2 

การก ากับดูแลกิจการ 
6.   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกจิการ 
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกบัคณะกรรมการ  
  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น ามีบทบาทส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ มีบทบาทในการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวน
นโยบายส าคัญ ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึน้เพือ่รับผิดชอบ
ในการก ากับดูแลและกลั่นกรองงานต่างๆ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ 
 
  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย  

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ คณะกรรมการบรหิาร 
▪ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 การถ่วงดุลของกรรมการ 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 
คน โดยปัจจบัุนคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) 
และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารกับกรรมการที่เปน็ผู้บรหิาร บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 
8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารเพียง 2 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) องค์ประกอบโดยรวม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการประชุมกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการจดบันทึก
ไวใ้นรายการประชุมอย่างครบถ้วน  
 ทั้งนี้ จ านวนและต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรม
ตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุล
อ านาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 
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 นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จ ากัดจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาท างานใหม่ หรือการ
จ ากัดอายุเกษียณของแต่ละท่าน 
 
 การรวมหรือแยกต าแหนง่ 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน  ปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทฯ เปน็ตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้น  
 

 การปฐมนิเทศกรรมการ 
 ส าหรับกรรมการที่เขา้รับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ บริษัทฯได้จัดการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่
ได้เข้าใจและรับทราบถึงข้อมูลของธุรกิจ โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขนุการบริษัทฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อ
กรรมการท่านใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับกรรมการ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ หนังสือรับรองบริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ รายงานประจ าปี รายงานทางการเงิน คู่มืออ านาจด าเนินการ 
รวมถึงการแนะน าให้รับทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ส าคัญส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้รับทราบ 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จะท าการแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปีต่อไปตลอดทั้งปีให้กรรมการ
ทุกท่านได้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งสุดท้ายของแต่ละปี  ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยปกติเป็นประจ าทุกเดือน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังกรรมการเป็น
การล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วัน  เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ แล้วพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  
  

 การประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี โดยในปี 2564 ได้มี
การจัดท าการประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือการประเมินผลการปฎิบัติงาน
โดยตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้  (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื่องอื่นๆ 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานโดยตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ส าหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในปี 2564 เลขานุการบริษัทฯ ได้ส่ง



 
52 

แบบประเมินใน 2 รูปแบบ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน คือการประเมินผลการปฎิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ(3) บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อย  และการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยตนเองของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 โดยแบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
 ระดับ 4  = ดเียี่ยม 
 ระดับ 3  = ด ี
 ระดับ 2  = พอใช้ 
 ระดับ 1  = ควรปรับปรุง 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี ้
 (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ใน
ภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 3.77 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วน
ใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 
 (3) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินท้ังคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่
ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการ
ส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
 (4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่า
การด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.42 ผลการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 
3 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ท าได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.55 
 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงน าข้อเสนอแนะ
มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่การท างานเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป 
 
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวขอ้งมีดังนี ้
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของ กลต.ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

รายชือ่กรรมการ / หลักสูตรการอบรม 

Director 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Director 
Certification 

Program 
(DCP) 

Financial 
Statement for 

Directors 
(FSD) 

Finance for 
Non- Finance 

Directors 
(FND) 

Audit 
Committee 

Program 
(ACP) 

1.  นายกอบชัย สงัสิทธสิวัสดิ ์      

2.  นายประกอบ ววิิธจนิดา       

3.  นายอังคณี    วรทรัพย ์ DAP 49/2005     

4.  พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์   DCP 101/2008   ACP 22/2008 

5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ   DAP 109/2014     

6. นางสาวฐานนัดร ์ พิทกัษ์วงศ ์   DCP 264/2018    

7. นางบุปผา กวนิวศนิ DAP190/2022     

8.  นางสาวชนิตร์นนัทน์ กุลทนันท์   DAP 124/2016     

9.  นายอัศวนิ  วภิูศิริ   DAP 44/2005     

10.  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ DAP 7/2004 DCP 40/2004    

11.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต DAP 128/2016     
 

ส าหรับการอบรมหรือสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอ่ืนๆในปี 2564 ไม่มี (อยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19)  
 
 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในข้ันสุดท้าย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนของกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละท่านได้น าเสนอไวแ้ล้วตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 
 การควบคุมและการตรวจสอบภายในองค์กร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดใหม้ีการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมปีระสิทธิผล เพือ่ให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเช่ือถือได้ มีการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคบัอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
การดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายบริษัท ควอนตั้ม 
พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบภายใน  (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ท างานของหัวหน้าคณะท างานผู้ตรวจสอบภายใน ได้แสดงในเอกสารแนบ 3)  โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบและข้อสังเกตต่างๆให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารพิจารณา  และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาพร้อมกับให้ข้อคดิเห็นต่อฝ่ายบริหารเพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าทีป่ฏิบัติ
ในปีท่ีผ่านมา  
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  คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน (ดังมีรายละเอียดใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ) 
 
 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง 
 (1)    การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
  เมื่อต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก าหนด มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล 
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ เช่น จริยธรรมดีงาม ความเป็นอิสระ ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์  
  โดยการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมือ่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะน าช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี โดยเสนอผ่ านคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการ
เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่
ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
  ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯใช้แนวทางเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่
บริษัทฯก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 (2)   การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 
  คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงคือระดับผู้อ านวยการใหญ่ขึ้นไป (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับ
ตอ่จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต ่ากว่า
ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 บริษัทฯ  มีนโยบายให้การด าเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการส าคัญหรือมีเหตุการณ์ส าคัญอัน
อาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ให้มีการน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน  
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
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6.1.2 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการบริหารและด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564
บริษัทฯ ไดป้ฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ดังนี ้
 

  สิทธิของผู้ถือหุน้ 
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้
อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 (นโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.genco.co.th)  โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมอืนเป็นเจ้าของกิจการไดม้ีโอกาสรับรู้
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ส าคัญที่จะจัดการประชุมให้มีความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับและแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด   มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
และเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด   
  ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
(เลื่อนจากวันที่ 29 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19)  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
  (1)   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายช่ือกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 
กุมภาพันธ ์2564 ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 (2) บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ซึ่งมีมติก าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ีมีมติก าหนดวันประชุม  
 (3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  บริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมีวัน  เวลา  
สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอตาม
กฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมี
ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร และยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน   
  ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องน ามาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด พร้อมแจ้งรายช่ือกรรมการทีเ่ปน็อิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกทีจ่ะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้  
 (4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง และได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมระบบ Barcode มาใช้ใน
การลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว  
 (5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่าง
ชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 
เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ  ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่ก าหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (6) ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องช้ีแจงและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 
 (7) ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทันที และมีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระส าคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการ
ลงคะแนน โดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีการบันทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และ
จดัสง่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น  
 

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 
  บริษัทฯให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเปน็ธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ด าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดี นอกจากบริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น
ทีโ่ปร่งใส มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้ว ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  รวมถึงการเสนอ
ช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นคราวเดียวกัน  โดยบริษัทฯได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ไว้ดังน้ี 
 

▪ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
▪ มีสัดส่วนการถือหุ้นข้ันต า่ไม่น้อยกว่า 30,000,000 หุ้น 
▪ ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนทีก่ าหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นใน 
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 วันทีเ่สนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ 
อย่างไรก็ดีในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจ านงขอเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือกรรมการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด 
 (2) ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ  ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ โดยมีการอนุมัติอย่างเป็น
ลายลักษณ์อกัษร และทบทวนครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ซึ่ง
เน้นการบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ หมาย
รวมถึง 

▪ การไมห่าผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบรษิัทฯ  ไม่ทางตรงหรือ 
          ทางอ้อม 

▪ ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ 
 บริษัทท่ียังไม่ได้เปดิเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขาย 
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
▪ ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯในทางทีผ่ิด และเมื่อพ้นต าแหนง่ไปแล้วไมเ่ปิดเผยข้อมูลหรือ 
 เอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ 
▪ กรณกีรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในกิจการที่ม ี
 ลักษณะเป็นการแขง่ขันกบับริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
▪ ไม่มผีลประโยชน์ในการท าสญัญาใดๆ ของบริษัทฯ 

 (3) ก าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกัน
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการอนุมัติ
อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้และทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ดังมีรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการ
ใช้ข้อมูลภายใน 
 

  การค านงึถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้อนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มี
รายละเอียดดงันี ้
  (1)  ผู้ถอืหุ้น 
  บริษัทฯ มุ่ งมั่นบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ค วามรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ 
และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้  

▪ ปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินธรุกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 โดยสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู ่
 ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจรยิธรรมและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

▪ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กี่ยวข้อง โดยเปดิเผยข้อมลูภายในใดๆ ของบริษัทฯ  
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 ที่เป็นความลับและ/หรือยังไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนามาซึ่ง 
 ผลเสียของบริษัทฯ 

▪ เคารพสทิธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูล 
 สารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม ่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและ 
 ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมขี้อมูลสนบัสนุนท่ีมีเหตุผลอย่างเพยีงพอ และเป็นไป 
 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

▪ บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (2)  ลูกค้า 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัตดิา้นการให้บริการแก่ลูกค้าไวด้ังนี ้
 

▪ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคณุภาพและเช่ือถือได้ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัย 
▪ บริษัทฯ จะยดึมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคาและความซื่อสัตยส์จุริตในการเจรจาและ 

   การท าสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกคา้ รวมทัง้พยายามที ่
   จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน หรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึง่ 
   ความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับลูกค้า 

▪ บริษัทฯ จะรักษาขอ้มลูความลับของลูกค้า โดยไม่น าข้อมลูของลูกคา้และ/หรือบริการมา 
  เปิดเผยหากไมไ่ด้รับการยินยอม หรือน าไปใช้หาผลประโยชน์อื่นๆ เวน้แต่เป็นข้อมูลทีต่้อง 
  เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (3)  คู่ค้า 
 บริษัทฯ ตระหนักที่จะท าให้การปฏิบัติต่อคู่ค้ามีความเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของ
การได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยบริษัทฯ ยังได้จัดท าคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข
การค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายช าระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้าน
ข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

▪ บริษัทฯ จะท าธุรกิจร่วมกับคู่คา้บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทางการค้าที่เป็นธรรม 
▪ บริษัทฯ จะท าการคัดเลือกคู่ค้าโดยด าเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

 จัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
▪ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ  

ไม่สามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ารับทราบ เพือ่
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

  (4)  คู่แข่ง 
 บริษัทฯ ด าเนนิธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี ้ 

▪ บริษัทฯ จะปฏิบัตติามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม 
▪ ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อท าลายชื่อเสียงท าใหคู้่แข่งเสียหาย  
▪ ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าดว้ยวธิีท่ีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่ 
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 เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ 
  (5)  เจ้าหนี ้
       บริษัท ยึดมั่นในการด าเนินธรุกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจา้หนี ้โดยมีแนวทางปฏบิัติต่อเจ้าหนี้ดังนี ้

▪ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าทีท่ีพึ่งมีต่อเจ้าหนี้ทาง 
 ธุรกิจ  

▪ บริษัทฯ จะบรหิารการเงินให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้เงนิกูย้ืมทุก 
 ประเภทอย่างครบถ้วน ตามก าหนดเวลา และปฏบิัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

▪ บริษัทฯ จะบรหิารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และจะคงความสามารถในการช าระหนีไ้วใ้ห ้
  ดีที่สุด แตห่ากมีกรณผีิดนัดช าระ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขค่าเบี้ยปรับในอัตราตามที ่
  เจ้าหนี้ก าหนด และจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว 
  (6)  สังคม 
  บริษัทฯ จะยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดย
บูรณาการกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพือ่น าไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน 
  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความส าคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน โดยเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงโปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา มีความเท่าเทียมกันของ
การให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม มีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ท าการเปิดเผยแก่
สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะมีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 งบ
การเงิน มติส าคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพือ่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุดจากข้อมูลที่มีท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่ 
 ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์  
 บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท:์ 0-2502-0900 ตอ่ 603 
 โทรสาร: 0-2502-0999 
 อีเมล์: ir@genco.co.th 
 เว็บไซต์: www.genco.co.th 
 และเพือ่ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้จัดท ารายการถือครอง
หลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
กฎเกณฑ์ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในเวลาทีก่ าหนด โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

mailto:ir@genco.co.th
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารในปี 2564 
 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 
2564 

จ านวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม  
2563 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ระหว่างปี 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

1. 
 

นายกอบชยั สังสทิธิสวสัด์ิ  - - - - 28/01/2563 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

2. 
 

นายประกอบ วิวธิจนิดา  - - - - 28/01/2563 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

3. นายอังคณ ีวรทรัพย ์ - - - - 01/04/2542 

 คู่สมรสและบตุรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

4. พลอากาศตรี โฆษก  
ประคองทรัพย ์

- - - - 20/03/2551 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

5. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ - - - - 14/03/2557 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

6. นางสาวฐานนัดร์ พิทกัษ์วงศ์  - - - - 23/12/2559 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

7. นางบุปผา กวนิวศนิ  - - - - 21/12/2564 

 คูส่มรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

8. นางสาวชนิตรน์ันทน ์
กลุทนันท์  

- - - - 01/10/2558 

คูส่มรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

9. นายอัศวิน  วิภูศริ ิ - - - - 01/02/2553 

 คูส่มรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

10. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  - - - - 11/11/2559 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

11. นายบุรนิทร์ อมรพิชิต - - - - 14/05/2562 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  

12. นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์  200,000 - 100% 0.01% 11/11/2559 

 คูส่มรสและบุตรที่ยังไม ่
บรรลุนิติภาวะ 

- - - -  
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของ
บริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท ารายงานดังกล่าวไว้ในรายงาน 56-1 ONE 
REPORT ประจ าปี 2564 (เอกสารแนบ 6) 
 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิ เพือ่ใช้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถอืหุน้และสาธารณชนท่ัวไป ดังนี ้
 (1)  บริหารงานและ/หรือปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 (2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยน าความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินจิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ  
 (3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง 

▪ ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษทัฯ  ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

▪ ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทัฯ 

▪ ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางทีผ่ิดและเมื่อพ้นต าแหนง่ไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสาร
ที่เป็นความลับของบริษัทฯ 

▪ กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไมม่สี่วนไดส้่วนเสยีในกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

▪ ไม่มผีลประโยชน์ในการท าสญัญาใดๆ ของบริษัทฯ 
 (4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษา
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
 (5)    ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
ความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยทีสุ่ด  
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมั่นในแนวทางการด าเนินธุรกิจที่
โปร่งใส สุจริต จึงมีภาระร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ และยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้การ ก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ที่มีการอนุมัติใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรข้างต้นนี้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
มุ่งมั่นในการให้บริการก าจัดกากของเสียตามที่กฎหมายก าหนดด้วยมาตรฐานสูง จะยังประโยชน์ให้กับประชาชน อีกทั้ง
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันน าพาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  
 นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักยังถึงการที่สังคมได้ให้โอกาสในการท าธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเป็น
หน้าที่ประการหนึง่ที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม  ศาสนา 
และการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส าหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างสม ่าเสมอ เป็นกิจกรรมออกหน่วย
ตรวจสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ทั้งสองแห่ง  การบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคม  กิจกรรมทางด้านการศึกษา 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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7.   โครงสร้างการก ากับดูแลกจิการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
 
 โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด(มหาชน) 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

 
 
7.2       ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 (1)  นายอังคณี   วรทรัพย ์ กรรมการอิสระ 
 (2)  พลอากาศตรี โฆษก   ประคองทรัพย ์ กรรมการอิสระ 
 (3)  นางสาวนวรัตน์   อโนมะศิริ  กรรมการอิสระ   
 (4)  นางบุปผา กวนิวศิน กรรมการอิสระ 
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 (5)  นางสาวชนิตร์นันทน์   กุลทนันท์ กรรมการอิสระ  
 (6)  ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ กรรมการ  
 (7)  นายอัศวิน   วิภูศิริ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 (8)  นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ดูตามเอกสารแนบ 1  
 กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2564 มีรายชื่อ ดังนี้ 
 (1)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
 (2)  นายประกอบ วิวิธจินดา  รองประธานกรรมการ  
 (3)  นางสาวฐานันดร์   พิทักษ์วงศ ์ กรรมการอิสระ 
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นายบุรินทร์ 
อมรพิชิต สองในสามลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทฯ   
 
  การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”มีความ
เข้มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี ้  
 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุน้ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน   
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
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การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ทีเ่กิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญช ีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

 การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 (1)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2)   ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้
  1)   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเทา่กับหนึ่งหุ้นต่อเสยีงหนึ่ง 
  2)  ผู้ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม ข้อ 1) เลอืกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
   หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู่้ใดมากน้อยเพียงใด ไมไ่ด ้

3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า 
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 

   ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา่กัน เกินจ านวนที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น  
   ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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 (3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม  
 (4)  ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  
 (5)   กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนด ศาลมีค าสั่ง
ให้ออก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (6)  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่
เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามา
เป็นกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 

 จ านวนองค์ประชุม 
  จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ มีดังต่อไปนี้ 
 (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
 (2)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิง     กล
ยุทธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (3)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส และมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
ตอ่บริษัทฯ 
 (4)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 (5)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 (6)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญตามที่ได้ระบุ ในอ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 (7)   คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนปฏิบัตกิารอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้
 (8)   คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ 
ได้ 
 
7.3      ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546  และครั้งที่ 3/2551 เมื่อ
วันท่ี 20 มีนาคม 2551 และครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มนีาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 (1)  นายอังคณี  วรทรัพย*์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (2)  พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย*์ กรรมการตรวจสอบ 
 (3)  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ* กรรมการตรวจสอบ 
 หมายเหตุ 
 *    กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดัีงต่อไปนี ้
 (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ 
ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 (4)  พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฎิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอ
แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ 
 (6)  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
  (ก) ความเห็นเกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
  (ข)  ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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  (ค)  ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
   ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
  (ง) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
  (จ) ความเห็นเกีย่วกับรายงานท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
   ตรวจสอบแต่ละท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม 
   กฎบัตร 
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553  ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2556  และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย 
 (1)  นายอัศวิน   วิภูศิร ิ ประธานกรรมการบริหาร 
 (2) ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ กรรมการบริหาร  
 (3)   นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการบริหาร  
 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 (1)  ปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด 
 (2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการน านโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (3) ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
 (4) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขต
อ านาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดตามระเบียบว่าด้วยอ านาจการจัดการ 
 (5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 (6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ 
 (7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
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  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
 (1) นายอังคณี   วรทรัพย์   ประธาน 
 (2)   พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 (3)  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิร ิ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ 
 (1)   พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ    
 (2)   คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุ
อื่น ท่ีไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (3)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ  กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ   
 (4)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 (1) นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์  ประธาน 
 (2)   นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 (3)  นายบุรินทร์ อมรพิชิต     กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 (1)   ตรวจสอบ ก ากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 (2)   จัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
 (3)   อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (4)   ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ 
 (5)   รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ 
 (6)   จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 (7)   เรียกหรือเชิญบุคคลซึ่งเห็นว่าเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อสอบถาม แสดงความคดิเห็นหรือใช้ข้อมูล
เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 (8)   รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
 (9)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษา 2 
ท่านได้แก่ 
 (1) นายเมธ ี เอื้ออภิญญกลุ ประธานทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (2)   นายถวิล ไพรสณฑ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
7.4     ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
  รายชื่อผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และน าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วย 
 
 (1) นายอัศวิน    วิภูศิร ิ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
 (2) นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จดัการ  
 รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านการเงิน (CFO)   
    รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านปฎิบัติการ 
 รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย ์
 (3) นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จดัการ  
    รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านการตลาด 
 

หมายเหตุ      รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานของผู้บริหาร ได้แสดงใน 
   เอกสารแนบ 1 
 

  การสรรหาผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต ่ากว่าผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณา
คัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จัดการ ในปี 2564 จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4,477,655 บาท  
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7.5     ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

 บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ศักยภาพ
ของพนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม (ดังที่ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฎิบัติดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีการจ่าย
ผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  ประกัน
สขุภาพ ประกันชีวิต และการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น  และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานบริษัท
ฯ ขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสงัคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝา่ยลกูจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่อง
สวัสดิการของพนักงาน และมีการก าหนดแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน ตาม
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
มอก.& OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการดา้นระบบการบรหิาร คุณภาพ ISO 9001 ซึ่งโรงงานได้รับการรับรองจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  
 

 จ านวนพนกังาน และผลตอบแทน 3 ปีที่ผ่านมา  
 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนพนักงานบริษัทฯ รวม  114 คน 118 คน 199 คน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ประกอบด้วย    

 -เงินเดือนและโบนัส 29,284,510 บาท 60,041,490 บาท 63,079,096 บาท 

 -ประกันสังคม 1,045,996 บาท 3,421,776 บาท 3,569,662 บาท 

 -ประกันสขุภาพ ประกันชีวิต และ 
 ค่ารักษาพยาบาล 

139,921 บาท 370,988 บาท 384,642 บาท 

 -กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  
 ข้อพิพาทแรงงาน 3 ปีที่ผ่านมา  
 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคัญ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา  
 

 นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีความ
จ าเป็นต้องใช้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้น ามาปรับใช้ในการท างาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเจริญเติบโต
ก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน  
 ส าหรับปี 2564 หลักสตูรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ จดัใหแ้ก่พนักงาน มีหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนไีฟ  
 โดยจ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2564 เท่ากับ 4.48 ช่ัวโมงต่อคน 
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ชื่อหลักสูตร จ านวนพนักงาน 
ท่ีเข้าอบรม (คน) 

ระยะเวลาอบรม 
(ชั่วโมง) 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

  

 การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น (ศูนย์ฯราชบุรี) 14 7 

 การอพยพหนีไฟ (ศูนย์ฯราชบุรี) 14 7 

 การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น (ศูนย์ฯแสมด า) 32 7 

 การอพยพหนีไฟ (ศูนย์ฯแสมด า) 13 7 

 
 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
 บริษัทฯตระหนักและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมใน
การท างานเสมอมา โดยได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่บน
เว็บไซต์ www.genco.co.th)  เพื่อมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อก าหนดของระบบ
มาตรฐานการจัดการ  
 บริษัทฯ มีการปฎิบัติตามระเบียบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 อย่างเคร่งครัด ส าหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน  ในปี 2564 สรุปได้ดงันี ้
 
 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการลาหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 3 ปีที่ผ่านมา 
 

จ านวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน/คน) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ลาป่วย 11.58 9.90 6.89 

ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน ไม่มี  ไม่มี  0.05  

ลากิจ 2.54 2.55 2.42 

ลาพักร้อน 11.84 10.55 8.72 

จ านวนผูเ้สยีชีวติจากอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน (ราย) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
 การสื่อสารภายใน  
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ โดยจะมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ อีเมล์ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารใช้ติดต่องานที่มีรูปแบบทางการ 
จดหมายข่าว (Newsletter) เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในบริษัทฯ ส่งถึงพนักงานทุกต้น
เดือน และยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก และไลน์กลุ่ม 
นอกจากนี้ช่องทางสื่อสารที่ส าคัญคือ การประชุมที่เป็นทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่าง
กรรมการผู้จัดการกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน  
 
 
 
 

http://www.genco.co.th/
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          การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทาง มิ
ชอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบทบทวนแนวทางการ
เก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางปอ้งกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี ้

▪ ใหทุ้กหน่วยงาน จัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภายในที่รัดกมุมีการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 
▪ จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้ับรูเ้ฉพาะผู้ทีเ่กี่ยวข้องและที่จ าเป็นเท่าน้ัน 
▪ จัดระบบความปลอดภัยในที่ท างานเพื่อป้องกันแฟม้ข้อมูลและเอกสารความลับ 
▪ ข้อมูลหรือเอกสารที่ยังไมส่ามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือเป็นความลับทางการค้า 
 พนักงานมีหน้าที่ปกป้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลบัทางการค้านั้นๆ ต่อ
 บุคคลภายนอก 
▪ กรณีที่พนักงานน าข้อมูลที่ยังไม่เปดิเผยต่อสาธารณะ หรือท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ ไป เปิดเผยต่อ 
 บุคคลภายนอก จะถือเป็นความผดิและจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณ ี

 
 
7.6    ข้อมลูส าคัญอืน่ ๆ 
 
เลขานุการบริษัทฯ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สมยศ แสง
สุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อก าหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน    
 

หมายเหตุ      รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานของเลขานกุารบริษัทฯ ไดแ้สดง 
   ในเอกสารแนบ 1 
 
งานนักลงทุนสมัพันธ ์
  

 ผู้ถอืหุ้นสามารถติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารด้านการลงทุนได้ที่ 
 ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์  
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท:์ 0-2502-0900 ตอ่ 603 
 โทรสาร: 0-2502-0999 
 อีเมล์: ir@genco.co.th 
 เว็บไซต์: www.genco.co.th 
 

 

mailto:ir@genco.co.th
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6303 และ/หรอืนางสาวรุ้ง
ตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

รายการ 
ที่ 

ชื่อบริษทัผู้จ่าย ชื่อผูส้อบ ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1 บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 1,280,000 

2 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 250,000 
3 บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์  

(เอเซีย) จ ากดั 
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 170,000 

4 บริษทั เจนโก้ เมดิคอล จ ากัด  นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 110,000 

5 บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 110,000 

6 บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร 140,000 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 2,060,000 

 

• ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)  
ไม่ม ี
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 ในปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ านวน 8 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความจ าเป็น โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุม 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ 

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ประจ าป ี
2564 

1.  นายกอบชยั สังสิทธิสวัสดิ์1      
2.  นายประกอบ ววิิธจินดา2      
3.  นายอังคณ ี วรทรัพย ์ 8/8 5/5  2/2 เข้ารว่ม 
4.  พล.อ.ต.โฆษก  ประคองทรัพย์  8/8 5/5  2/2  
5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ   8/8 5/5  2/2  
6.  นางสาวฐานันดร์ พิทักษว์งศ์3 6/6    เข้าร่วม 
7.  นางบุปผา กวินวศิน4      
8.  นางสาวชนิตร์นันทน์  กุลทนันท์   8/8    เข้าร่วม 
9.  นายอัศวิน  วภิูศิริ   6/8  11/12  เข้าร่วม 
10.  ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ  8/8  12/12  เข้าร่วม 
11.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต  8/8  12/12  เข้าร่วม 
12.  นายเมธ ี  เอือ้ภิญญกุล  8/8     
13.  นายถวิล ไพรสณฑ์   8/8     

 
หมายเหต ุ 1  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ยุติการปฏิบตัิหน้าที่เป็นการชัว่คราว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 
 2  นายประกอบ วิวธิจินดา ยุตกิารปฏิบัตหิน้าที่เป็นการชัว่คราว เมือ่วันที่ 8 เมษายน 2563 
 3  นางสาวฐานันดร์ พิทกัษ์วงศ์ ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2564  
 4  นางบุปผา กวินวศิน เข้าใหม่เมื่อวันที ่21 ธันวาคม 2564 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ท่าน ในปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,790,000 บาท โดยแยกเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกก าหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมผู้
ถือหุน้สามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
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 1) ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ   

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา  
  ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000  บาท/เดือน  
  กรรมการบริษัทฯ ทา่นละ 25,000  บาท/เดือน 

▪ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา  
 ประธานท่ีปรึกษา  25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  
 ทีป่รึกษา ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดจ่ายเป็นเบีย้ประชุมรายครั้งในอัตรา 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  
 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  

▪ คณะกรรมการบรหิาร  ก าหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา 
 ประธานกรรมการบริหาร  25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม 
 กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งทีเ่ข้าประชุม  

▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ก าหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครัง้ในอัตรา 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชมุ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งทีเ่ข้าประชุม 
 
 2) ค่าตอบแทนอื่น   
 -ไม่มี- 
 

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2564 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ 

 
ค่าเบี้ยประชุม  (บาท) รวม 

(บาท) กรรมการ
บริษัทฯ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ที่ปรึกษา 

1.  นายกอบชยั สังสิทธิ์สวัสดิ ์ - - - - - 
2.  นายประกอบ ววิิธจินดา - - - - - 
3.  นายอังคณ ี วรทรัพย ์ 300,000 125,000 - - 425,000 
4.  พล.อ.ต.โฆษก  ประคองทรัพย์  300,000 100,000 - - 400,000 
5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ   300,000 100,000 - - 400,000 
6.  นางสาวฐานันดร์ พิทักษว์งศ์   225,000 - - - 225,000 
7.  นางบุปผา กวินวศิน 25,000 - - - 25,000 
8.  นางสาวชนิตร์นันทน์  กุลทนันท์   300,000 - - - 300,000 
9.  นายอัศวิน  วภิูศิริ   300,000 - 275,000 - 575,000 
10.  ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ  300,000 - 240,000 -- 540,000 
11.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต  300,000 - 240,000 - 540,000 
12.  นายเมธ ี  เอือ้ภิญญกุล  - - - 200,000 200,000 
13.  นายถวิล ไพรสณฑ์   - - - 160,000 160,000 
รวม 2,350,000 325,000 755,000 360,000 3,790,000 
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 (2)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย 
                    กรรมการในบริษทัยอ่ยไมไ่ด้รับค่าตอบแทน เนื่องจากท้ังหมดเป็นกรรมการและผู้บรหิารของบริษัทแม่  
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการ
มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม    จึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฎิบัติงาน
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอน
การสอบสวนและการลงโทษ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Anti-Corruption Policy) 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน 
หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฎิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด   
 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

• กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยครอบคลมุถึงบริษัทย่อย และก าหนด  ให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนให้มีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  

• ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
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• การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฎิบัติตามสญัญาทาง
ธุรกิจสามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ 

• ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้อง
เป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมี
ใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ  

• ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่าน้ัน โดยเงิน
สนับสนุนทีจ่่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพือ่ธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ท้ังนี้การเบิกจ่าย
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ  

• หากพบเห็นการกระท าเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรง
และทางอ้อม  ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

 
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
               บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติของบริษัท
ฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง  และได้ก าหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่องราวร้องทกุข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
               เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการปฎิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯได้จัดใหม้ีช่องทางรับแจง้เบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ  หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของ
บริษัทฯ เกี่ยวกบัการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 
การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียน
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้  
  กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)  
              เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
               โทรศัพท์ :  0-2502-0900 ตอ่ 666 
             แฟกซ์ :   0-2502-0929 
 

               โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค าหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความ
สุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม
จากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบัติงาน เลิก
จ้าง หรือการอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฎบิัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนีถ้้ามีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
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 ทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผย
เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผู้ที่
ร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง  
 
ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ 

• เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและ 
 กลั่นกรองข้อมูล  
• หากภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรให้เช่ือไดว้่าผู้ 
 ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจรติคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะใหส้ิทธิผูถู้กกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา  
 และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพสิูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเตมิที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง 
 ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริตคอรร์ัปชัน่ 
• หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตคอรร์ัปช่ันจริง จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม 

 ระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิรายงานผลการสอบสวนอย่างเปน็ลายลักษณ์อักษรให ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ 
 

 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม ก ากับ
ดูแล และพัฒนาความเจริญเติบโตของแต่ละสายธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มคีวามชดัเจน
ต่อการตรวจสอบและติดตามประเมินผล และจากการประเมินผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ไม่พบกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กรแต่
อย่างใด 
 
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ในนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่  
 

ล าดับ วันที่ประชุม นายอังคณี  
วรทรัพย ์

พลอากาศตรี 
โฆษก ประคองทรัพย ์

นางสาวนวรัตน์  
อโนมะศิร ิ

ครั้งที ่1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครัง้ที่ 2/2564 14 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 3/2564 22 มิถุนายน 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 4/2564 10 สิงหาคม 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 5/2564 12 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 
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ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อน าเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบไปท าการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมรอบคอบกว่าปีท่ีผา่นมา แต่เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลซึ่งก าหนดไว้ว่าจะต้องมีการ
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที ่3/2564 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 กรรมการผู้จัดการจึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุม  

 
ส าหรับในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องส าคัญๆ สรุปได้ดังนี้ 
 

• พิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบ
บัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ 

รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี

และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงิน
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และ
ทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

• พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการ
ตรวจสอบที่มีนัยส าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาด าเนินการ  

 

 โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ท า 
 หน้าท่ีตรวจสอบภายในและประเมินผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง โดยมีนายรักษ์พล  
 อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า หัวหน้างานผู้ 
 ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการ 
 ปฏิบัติหน้าท่ี และในปี 2564 บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ปฎิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ได้ให้ 
 ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ น าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับ 
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสนอแนะให้บริษัทฯ ลดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมีความซ ้าซ้อน ให้มี 
 ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาผลการ 
 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ที่ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในและฝ่าย 
 จัดการ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบตัิงาน 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม  

 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกให้นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร และ/หรือนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม แห่งบริษัท บีพีอาร์  
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ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 แห่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน กลต.รวมถึงผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีท่ีผ่านมา รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน าเสนอขออนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
 
 

• พิจารณาสอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ
ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อรายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี รวมถึงข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การ
ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

 
8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่  
 

ล าดับ วันที่ประชุม นายอังคณี  
วรทรัพย ์

พลอากาศตรี 
โฆษก ประคองทรัพย ์

นางสาวนวรัตน์  
อโนมะศิร ิ

ครั้งที ่1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 2/2564 14 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

 
           ส าหรับในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องส าคัญๆ ได้แก่ 
พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ, พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณา
เสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนท่านท่ีลาออก 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 
 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  การควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ครอบคลุมทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สนิ และระบบการเงิน  ท้ังนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน  โดยในปี 2564 ได้มีการแต่งตั้งบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ  มีนายรักษ์พล อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี ้
 
 ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 นายรักษ์พล อังศุวิทยา อายุ 66 ปี 

ประวัติการศึกษา 
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus) 
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
 - หลักสตูร Audit Committee Program รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - หลักสตูร Director Accreditation Program รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - การอบรมภายใน หัวข้อเทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องตน้ 
 - การอบรมภายในองค์กร หัวข้อการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม 

ประวัติการท างาน 
 - 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตั้ม พอยท ์คอนซัลติ้ง จ ากดั 
 - 2547-2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โคช้ช้ิง จ ากัด 
 - 2543-2546 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและปฏิบตัิการ  
   บริษัท จาฟรา อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากดั  
 - ปี 2540-2543 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินโดไชน่า เฮลทแ์คร์ จ ากัด 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 
 

 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามองค์ประกอบหลัก พบว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสรุปได้ ดงันี ้
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   ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
• บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม  โดยได้ก าหนดนโยบายและหลักปฎิบัติ 

ส าหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติบนหลักของความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ข้อก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน และระเบียบข้อบังคบัเกี่ยวกับการท างานของบริษัท
ฯ   
  โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมายัง
กรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้รอ้งเรียน มีขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ เช่นเดียวกับ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยและบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการปฎิบัติงาน
ที่ขัดต่อหลักความซื่อตรง ระบุไวอ้ย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันเมื่อ
มีการเข้ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
  บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น 
Outsource ในธุรกรรมที่มีความส าคัญต่อองค์กร 

• คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพฒันา   ใน 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยไวอ้ย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบทุกเดือน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยเฉพาะท่านท่ีถูกแต่งตั้งจากกระทรวงอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลหลกัของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างยิ่ง  
  กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์อ่ืน
ใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพนิิจและปฎิบัติหน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระ และมจี านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

• ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความ 
รับผิดชอบที่เหมาะสม มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อก าหนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการจัดท าคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ ระบุถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมถึงวงเงินที่จะเป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และฝ่ายบริหาร รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
การด าเนินงานในระดับบริหารและระดับปฎิบัติงาน เพือ่การก ากับดูแลตามสายงานอย่างเหมาะสม 

• องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ  
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีความจ าเป็นต้องใช้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้น ามาปรับใช้ในการท างาน 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และความสามารถตามสายอาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในที่องค์กรจัดขึ้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้าให้การ
ฝึกอบรม อย่างไรก็ด ีเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมภายใน ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ได้มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมภายในล่วงหน้า
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เป็นประจ าทุกปี โดยการสอบถามความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละฝ่าย และน ามาประมวลผล เพื่อให้ได้
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  ฝ่ายบริหารก าหนดการช้ีวัดการปฎิบัติงาน จากการประเมินผลการด าเนินงานของพนักงานโดย
ผู้บังคบับัญชาทุกสิ้นปี เพื่อน าไปก าหนดการปรับขึ้นค่าตอบแทนและต าแหน่งงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีการสร้าง
แรงจูงใจเป็นเบี้ยขยันให้กับพนักงานท่ีปฎิบัติตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองใน
ระบบ ISO 9001 ที่ศูนย์แสมด าจึงมีการใช้ Key Performance Indicators (KPI) เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และ
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของพนักงานด้วยเช่นกัน 

• องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยคณะกรรมการออกระเบียบ นโยบายก ากับดูแลในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ และแผนธุรกิจ
ประจ าปี โดยฝ่ายบริหารประกาศให้พนักงานรับทราบและน าไปปฎิบัติใช้ และมีการจัดประชุมให้พนักงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบได้รับทราบผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และใช้ผลการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาวัดผลการปฎิบัติงานของพนักงานประจ าปีด้วย  
 
   ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

• องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหส้ามารถระบุและประเมินความ 
เสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และได้รับการ 
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจบัุน สามารถ
สะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งแท้จริง  

• องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง 
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 
มีการจัดท าแผนธุรกิจในทุกๆปี ครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ การรับจ่ายเงิน และแผนงานส าคัญของปี เมื่อมีการ
ก าหนดรายละเอยีดไวอ้ย่างชัดเจนท าให้บรษิัทฯ สามารถระบุและประเมินปจัจัยเสีย่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้  
  แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนดขอบเขต มาตรการและ
แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ แต่ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่
เหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะท างาน One Stop Service ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้บริหาร เพื่อควบคุมบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการก าหนดถึงปัจจัยความเสี่ยงส าคัญขององค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ มีการเรียกประชุม
คณะท างานทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก  ทั้งด้านการด าเนินงาน ด้านการตลาดการแข่งขันของ
ราคาและบริการ ด้านการเงิน ความผันผวนด้านธุรกิจ จะมีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ป้องกันและลดความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ISO  14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS  & OHSAS 18001 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและลดความเสี่ยงจากการปฎิบัติงาน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีขั้นตอน
การปฎิบัติงานที่ถูกตรวจสอบโดยคณะท างานและทีมตรวจติดตามระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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• องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ะบรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลของการตรวจสอบการควบคุมภายใน จากเอกสารรายงาน การสอบถาม
ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 

• องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม 
ภายใน บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว 
 
 ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

• องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรใหอ้ยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีก าหนดขอบเขตหน้าที่ ระเบียบปฏิบัติที่มีการระบุจุดควบคุมที่
เหมาะสม ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนั้นได้รับการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กร และนโยบายปัจจุบัน รวมทั้งการใช้คู่มืออ านาจด าเนินการซึ่งก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
  บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลเก็บรวบรวมเอกสาร และแจ้งสถานท่ีเก็บเอกสาร
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง 
  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร โดยใช้บริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น 
Outsource ท าหน้าที่สอบทานประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 

• องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการ 
บรรลุวัตถุประสงค ์บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ใหม่ โดยน าระบบ ERP เข้ามาควบคุมการ
ปฎิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล เพิ่มความมีเสถียรภาพของข้อมูล เป็นการสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมให้มีการน าข้อมูลไปใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

• องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน 
การปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน และแนวทางป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อควบคุมและป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทฯไปใช้ส่วนตัว การท าธุรกรรมของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  ส าหรับการอนุมัติธุรกรรมบริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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  บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีส านักรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบ และบริษัทฯ มีนโยบายให้การด าเนินงานของบริษัทย่อย รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้
กิจการของบริษทัย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการส าคัญหรือมีเหตุการณ์ส าคัญอันอาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัทย่อย ให้มีการน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน   เช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
  ในเรื่องนโยบาย คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายและสั่งการให้ผู้บริหารและพนักงานน า
นโยบายนั้นไปถือปฏิบัติ และในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายส าคัญๆ โดยในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ได้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการของ
บริษัทฯ เพื่อความชัดเจนของการก าหนด มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่าง 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร  เพือ่ให้ผู้ปฎิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบ และอ านาจด าเนินการของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิงและเป็นไปตาม
ขัน้ตอนอย่างมีระบบ  นอกจากนี้ยังมีการทบทวนคู่มือการปฎิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายก ากับ
ดูแลเพื่อการควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

• องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการควบคมุภายในสามารถด าเนิน 
ไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญอย่างเพียงพอ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน 
รายงานการประชุมมีการระบุรายละเอียดเพือ่ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการแต่ละราย โดยมีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ส าคัญของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา รววมถึงความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล  

• องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม 
ภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ บริษัทฯ มีการจัดช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ E-mail หรือประกาศต่างๆ ให้พนักงานทราบได้อย่างทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการออกจดหมายข่าว (Newsletter) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ 
ส่งถึงพนักงานในทุกๆเดือน  และข้อมูลภายในที่มีความส าคัญจะมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ  

• องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม 
ภายใน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านกรรมการ
ผู้จัดการได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Website  หรือที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ก าหนดไว ้
 
 
 ด้านที ่5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

• องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง 
ด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคมุภายใน 
โดยมกีระบวนการสอบทานและติดตามจากบริษทัผู้ตรวจสอบภายใน ในป ี2564 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท 
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ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ ท าหน้าที่สอบทาน
ประเมินความพอเพียงและความมปีระสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในธุรกรรม
หลักที่มีความส าคัญต่อการปฎิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในสิ้นไตรมาส 
 นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ISO 14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS & OHSAS 18001 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  เนื่องจากการตรวจติดตามระบบดังกล่าว
จะมีการแต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งต้องผ่านการอบรมข้อก าหนดระบบมาตรฐาน ผ่านการอบรม Internal Audit เพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่างๆ  มีการประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และทุกๆ 6 เดือนสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอผู้ให้การรับรองระบบ จะเข้าตรวจติดตาม เพือ่ออกหนังสือยืนยันการปฎิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

• องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่ 
รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม เมื่อพบ
ข้อบกพร่อง ตามขั้นตอนผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่องเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญและความคืบหน้าในการแก้ไขต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 
 
 สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคมุภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯประจ าปี 2564 ในด้านต่างๆ 5 
องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ  ไม่มีรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระส าคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด  
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9.2 รายการระหว่างกัน 
9.2.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันดงักล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้ 
 

การเช่าหรือให้เช่า 
  (1) บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2539 
โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการด าเนินงานครั้งละ 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา จนถึงปัจจุบันได้รับการต่อ
อายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยบริษัทฯ ผูกพันที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนดังนี้  

▪ ค่าเช่าทีด่ินกับกรมธนารักษ์ตามอัตราที่กรมธนารักษ์ก าหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการท าสัญญา 
▪ ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเป็นรายเดือนตามอัตราของกากที่ให้บริการ    

  (2) บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุดกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดังนี ้

▪ ศูนย์มาบตาพดุ แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ มีก าหนดระยะเวลาเช่า    
    30 ป ี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี  

▪ ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10  เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีก าหนด 
    เวลาเช่า 30 ปี  (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี  
 

การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าสัญญาที่ปรึกษาของนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้ถือหุ้นใหญ่ (อดีต
กรรมการผู้จัดการ) เพื่อให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพือ่ให้การส่งต่องานและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานท่ียังมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นการว่าจ้างตามธุรกิจปกติ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นการค้าปกติ มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตราว่าจ้าง 
 

 แม้ว่าในปี 2564 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
ร้อยละ 99.99 รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2547      
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ตารางแสดงรายละเอยีดรายการระหว่างกันในรอบปี 2564 แบ่งแยกตามประเภทรายการไดด้ังนี ้
การเช่าหรือให้เช่า 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผล และความ
จ าเป็นของ 

รายการระหว่างกัน 2564 2563 

บริษัทฯ และ  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 

- กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
ร้อยละ 13.37 ของทุนจดทะเบยีนบริษทัฯ 

- มีผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน คือ  

  1.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์(ยื่นหนงัสือ
ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลต้ังแต่
วันที่ 10 พฤศจกิายน 2564) 

  2.  นายประกอบ ววิิธจินดา (ยื่นหนังสือ
ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลต้ังแต่
วันที่ 30 กันยายน 2564) 

บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการ
ด าเนินงานครั้งละ 10 ปี โดยบรษิัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา จนถึง
ปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นบัตัง้แต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 

- สินทรัพย์สิทธิการใช ้
- หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 
 
 
 
 
 
 

9.9 
11.4 

 
 
 
 
 
 
 

11.9 
13.4 

เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจ
ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคา
ตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทนที่
เป็นการค้าปกต ิ
 
 
 
 
 

บริษัทฯ และ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  
 

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือ
หุ้นรอ้ยละ 1.34 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ  

- มีผู้บริหาร กนอ. ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ 1 ท่าน คือ นางบุปผา กวินวศิน ตั้งแต่
วันที่ 21 ธันวาคม 2564  

  (นางสาวฐานันดร ์พิทกัษว์งศ์ ยื่นหนังสือ
ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลต้ังแต่ วันที่ 
30 กันยายน 2564) 

 

บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการ
นคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
(1)  ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5ไร่ 

มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569) จ่ายค่าเช่ารายปี  
(2)  ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10  เนื้อที่ 29 ไร่       

1 งาน 82 ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) 
จ่ายค่าเช่ารายปี  
- ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 
- สินทรัพย์สิทธิการใช ้
- หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.8 
16.0 
27.9 

 
 
 
 
 
 
 

1.8 
18.7 
32.3 

เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจ
ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคา
ตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทนที่
เป็นการค้าปกต ิ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผล และความ
จ าเป็นของ 

รายการระหว่างกัน 2564 2563 

บริษัท เจนโก้ เมดิคอล 
จ ากัด และ 
บริษัท ไอ พลัส พรอพ
เพอร์ตี้ จ ากัด 

- บริษัท ไอ พลัส พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด มีผู้ถือหุ้น
และกรรมการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ ากัด ท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ไอ 
พลัส พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยมี
ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 และได้ต่อ
อายุสัญญาถึงวันที่ สิงหาคม 2564 

- ค่าเช่า 
 

 
 
 
 

0.6 

 
 
 
 

0.6 

เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจ
ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคา
ตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทนที่
เปน็การค้าปกต ิ
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การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 
ลักษณะรายการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  (ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผล และความ
จ าเป็นของ 

รายการระหว่างกัน 2564 2563 

นายอิทธิฤทธิ์ วภิูศิร ิ
 
  
 

- นายอิทธฤิทธิ ์วภิูศิร ิเปน็อดีตกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที ่2 พฤษภาคม 
2562 

- เป็นบุตรของนายอัศวิน วิภูศิริ ซ่ึงเป็นกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และ CEO ของ
บริษัทฯ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
กลุ่มวิภูศิริ ถอืหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 17.82 

 

บริษัทฯ ท าสัญญาว่าจ้างนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ เป็นที่ปรึกษา 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ป ี
เพื่อให้การส่งต่องานและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ที่ยังมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอยา่งราบรื่น  
ซ่ึงได้ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

1.0 1.1 เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจ
ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกัน และมี
ผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมของ
อัตราว่าจ้าง 
 

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ - ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็นกรรมการ 
กรรมการบริหาร และเลขานกุารของ GENCO 
- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด ว่าจ้าง ดร.
สมยศ แสงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาและประสานงาน โครงการพิเศษ 
การก่อตั้งศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี 
สัญญารายป ีจนถึงปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 1 ปี 
นับตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  ซ่ึง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

0.4 0.5 เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจ
ที่มีสัญญา 
ที่ได้ตกลงกัน และมีผลตอบแทน
ที่เป็นการค้าปกติ มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมของอัตรา
ว่าจา้ง 
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9.2.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่ด าเนินไปตามธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป   ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสัญญาใดๆ หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย 
และ/หรือบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญานั้นๆ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก  บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและค านึงถึงความเหมาะสมใน
เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้องทกุฝ่าย 
 
9.2.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจ
ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยจะยึดถอืความสมเหตุสมผลและค านึงถึงความเหมาะสมในเง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก  โดยบริษัทฯ 
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผล ของการท ารายการ และหากมีการเปิดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญช ี
รับอนญุาตแห่งประเทศไท
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ส่วนที่ 3 

งบการเงิน 
1. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 
 งบการเงินปี 2562 
 ผู้สอบบัญชี :  นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6303  
  บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
 ความเห็นผู้สอบบัญชี :  ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
 งบการเงินปี 2563 
 ผู้สอบบัญชี :  นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6303  
  บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
 ความเห็นผู้สอบบัญชี :  ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 งบการเงินปี 2564 
 ผู้สอบบัญชี :  นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6303  
  บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
 ความเห็นผู้สอบบัญชี :  ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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2. ตารางสรุปงบการเงินรวม 
                  หน่วย : พันบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 2564 % 2563 % 2562 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  107,847   7.2   162,862   10.7  172,221  11.0  

สินค้าคงเหลือ  256,279   17.0   317,207   20.8  366,819  23.4  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  428,567   28.4   523,834   34.3  595,854  38.0  

ท่ีดินรอการพัฒนา  425,806   28.2   435,305   28.5  435,305  27.8  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  219,963   14.6   176,530   11.6  152,499  9.7  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  252,587   16.7   240,799   15.8  272,276  17.4  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,079,661   71.6   1,003,695   65.7  971,104  62.0  

รวมสินทรัพย์  1,508,228   100.0   1,527,528   100.0  1,566,958  100.0  
 

                  

รวมหนี้สนิหมุนเวียน  72,882   4.8   78,800   5.2  77,839  5.0  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  102,317   6.8   124,220   8.1  105,686  6.7  

รวมหนี้สิน  175,198   11.6   203,020   13.3  183,525  11.7  
 

                  

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว  1,122,298   74.4   1,122,298   73.5  1,122,298  71.6  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   208,730   13.8   208,730   13.7  208,730      13.3  

ก าไรสะสม -  ยังไม่ได้จัดสรร  (9,683)  (0.6)  (15,300)  (1.0) 44,310       2.8  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,333,030   88.4   1,324,509   86.7  1,383,433     88.3  
 
 

หน่วย : พันบาท 

ผลการด าเนินงาน 2564 % 2563 % 2562 % 

รายได้จากการขายและให้บริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

 
 201,342  

 
 83.0  

 
 206,453  

 
 71.7  

          
258,682  

      
86.8  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  -     -     36,668   12.7  24,023  8.1  

รายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจอื่น  9,042   3.7   13,680   4.8    

รายได้อื่น  32,329   13.3   31,051   10.8  15,329  5.1  

รวมรายได้  242,712   100.0   287,852   100.0  298,034    100.0  
 

    
  

ต้นทุนขายและบริการจ ากัดกากอุตสาหกรรม  131,022   54.0   156,220   54.3  184,059       61.8  

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  -     -     31,561   11.0  17,287  5.8  

ต้นทุนจากการขายและให้บริการธุรกิจอื่น  18,493   7.6   20,926   7.3    

ค่าใช้จ่ายในการขาย  3,533   1.5   6,100   2.1  7,365  2.5  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  78,170   32.2   108,439   37.7  119,144  40.0  

รวมค่าใช้จ่าย  231,218   95.3   323,245   112.3   327,855   110.0  
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ผลการด าเนินงาน 2564 % 2563 % 2562 % 

ต้นทุนทางการเงิน  (4,208)  (1.7)  (5,793)  (2.0)  (5,038)  (1.7) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (1,358)  (0.6)  (4,850)  (1.7)  (184)  (0.1) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  (164)  (0.1)  (1,712)  (0.6)  229   0.1  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  5,763   2.4   (47,748) (16.6)  (34,813)  (11.7) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

  
5,763  

 
 2.4  

 
 (47,748) 

 
 (16.6) 

        
(34,813)  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)  0.005   -     (0.043)  -     (0.031)        -    
 
 
                      หน่วย : พันบาท 

งบกระแสเงินสด  2564 2563 2562 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  45,957   24,719  11,036 

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน  (65,060)  (411) (84,203) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (35,912)  (33,667) (46,298) 

เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ  (55,015)  (9,359) (119,465) 

 
 

3. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  
 

 หน่วย 2564 2563 2562 

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  5.88   6.65   7.65  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า  0.13   0.15   0.13  

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์  เท่า  0.16   0.19   0.19  

อัตราก าไรขั้นต้น  %  34.93   22.76   28.78  

อตัราก าไรสุทธิ  %  2.37   (16.59)  (11.68) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %  0.47   (2.66)  (1.85) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %  0.42   (3.53)  (2.46) 

อัตราการเติบโต     

สินทรัพย์รวม %  (3.75)  (2.52)  (5.09) 

หน้ีสินรวม %  (4.54)  10.62   (12.39) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น %  (3.64)  (4.26)  (4.03) 

รายได้รวม %  (18.56)  (3.42)  (39.53) 
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บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
 
 
 

งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)  
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และแสดงฐานะการเงินของบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

การรับ รู้รายได้จากการบ ริการและรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกับธุรกิจให้บริการจดัการ
บ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ 
และธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย  ์    เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายได้
จากธุรกิจทั้งสองประเภทเป็นจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัอย่าง
มากต่องบการเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับความ
ถูกตอ้งในเร่ืองมูลค่าและเวลาของการรับรู้รายไดด้งักล่าวตาม
นโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายไดต้ามท่ีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4   

  
 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การประเมินนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบั

การรับรู้รายได้จากการบริการและรายได้จากการขาย
อสั งห าริมท รัพ ย์ ป ระ เมิน ความ เหมาะสมและ
ประสิท ธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และการประเมินความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัเก่ียวกับวงจรรายได้จากการบริการและรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละเวลาท่ีเหมาะสมของ
การบนัทึกรายได ้

•  สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดขึ้น
ในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพ่ือตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงและความถูกต้องของ
รายการว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุและสอดคลอ้งกบั
นโยบายการรับรู้รายได้จากการบริการและการขาย
อสังหาริมทรัพย ์

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษัท
ออกภายหลงัวนัส้ินปีส าหรับธุรกิจการให้บริการ 

•  ตรวจตดัยอดรายไดจ้ากการบริการช่วงใกลส้ิ้นปีและ
หลงัส้ินปี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดจ้ากการบริการและรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ยกตามประเภทบริการ
และรายโครงการ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบรายได้จากการบริการและ
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์บันทึกผ่านสมุด
รายวนัทัว่ไป 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  การตรวจสอบของข้าพเจ้าในเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินรอการพฒันา 
 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของต้นทุนการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา ตามท่ีเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  8  และ 13 ต้องอาศยัดุลย
พินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ประมาณการค่าเผื่ อการลดมูลค่าของต้นทุน การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันาส าหรับโครงการท่ีมีขอ้
บ่งช้ีการด้อยค่า ซ่ึงขึ้ นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียด
เก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอาจท า
ให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา ทั้งน้ี ตน้ทุน
การพัฒนาอสังหาริมท รัพย์และท่ี ดินรอการพัฒนาเป็น
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งมากในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
 
 
 
 

  

 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการประเมินและทดสอบ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เก่ียวกับการ
ประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา โดยการสอบถาม
ผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อท าความเขา้ใจและเลือก
ตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่ม
บริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ
และขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลด
มูลค่าของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอ
การพฒันาดงัน้ี   

• ท าความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ท่ีดินรอการพฒันา รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอ
ของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้
ค่ า เผื่ อ ก ารลดลงของมู ลค่ าต้น ทุ น ก ารพัฒ น า
อสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและ
การเคล่ือนไหวของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย เพื่อระบุถึงโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย
ท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทั้ง
พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือประเมินข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของต้นทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา 
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มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์
และที่ดินรอการพฒันา (ต่อ) 
 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส าหรับรายการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวนัท่ีในงบการเงินกับ
ราคาทุนของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ
ท่ีดินรอการพฒันาแต่ละโครงการ 

• ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติ
เก่ียวกับการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอการ
พฒันา ซ่ึงจัดท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัหรือ
รายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอื่นนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนั้นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
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ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
  
ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
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ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษทัหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 

 

(นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6303 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 107,846,782          162,861,887          87,063,495              70,644,027           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  5, 7 59,299,396           42,342,152           51,588,457              41,025,611           

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 1,237,000             - 1,237,000             

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 253,943,232          306,718,446          133,238,926            133,238,926         

สินคา้คงเหลือ 9 2,335,608             10,488,543           1,241,281                1,199,801             

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จองสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 16 5,119,999             - 5,119,999                -

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 22,301                  185,657                - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 428,567,318          523,833,685          278,252,158            247,345,365         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 755,733                755,733                755,733                   755,733                

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 - - 614,107,321            664,107,321         

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 11,514,131           12,872,185           11,499,970              12,899,970           

ท่ีดินรอการพฒันา 13 425,806,034          435,305,247          200,285,424            200,285,424         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 219,963,242          176,529,969          53,271,580              55,432,390           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 252,587,419          240,799,499          212,716,463            232,409,745         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 20 34,157,003           38,399,569           32,329,916              38,399,569 

สินทรัพยส์กลุเงินดิจิทลั 331,095                - - -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 3,729,499             4,171,877             3,729,499                4,171,877             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 6,769,044             6,553,056             6,060,944                5,980,186             

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 16 4,728,246             3,214,960             4,728,246                3,214,960 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

ตน้ทนุในการเตรียมหลุมฝังกลบ 17 75,338,121           46,238,041           75,338,121              46,238,041           

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 37,301,907           31,522,341           34,812,179              29,591,623           

อ่ืนๆ 5 6,679,079             7,332,215             6,099,133                6,405,369             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,079,660,553       1,003,694,692       1,255,734,529         1,299,892,208      

รวมสินทรัพย์ 1,508,227,871       1,527,528,377       1,533,986,687         1,547,237,573      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 103



บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 18 40,613,215 38,264,073 36,553,300              34,717,428           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 15,637,970 26,764,350 15,637,970              26,764,350           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 20 16,412,127           13,771,079           15,511,574              13,771,079           
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 22 218,214                - - -
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72,881,526           78,799,502           67,702,844              75,252,857           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 - 15,637,969 - 15,637,970 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 20 39,568,086 46,704,288 38,629,364 46,704,288 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 8,264,259 7,529,842 7,909,262 7,210,499             
ประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ 17, 22 53,247,225 53,111,094 53,247,225 53,111,094 
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,237,000 1,237,000 1,237,000 1,237,000 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 102,316,570          124,220,193          101,022,851            123,900,851         

รวมหนีสิ้น 175,198,096          203,019,695          168,725,695            199,153,708         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
ทนุจดทะเบียน - 1,122,297,625  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,122,297,625 1,122,297,625 1,122,297,625 1,122,297,625 
ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้ - 1,122,297,625 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,122,297,625       1,122,297,625       1,122,297,625         1,122,297,625      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 23 208,730,146          208,730,146          208,730,146            208,730,146         
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
 -  จดัสรรเพ่ือเป็นส ารองตามกฎหมาย 23 14,126,359           13,405,411           14,126,359              13,405,411           
 -  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (9,682,833)            (15,300,005)          22,548,724              8,275,518             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,441,862)            (4,624,835)            (2,441,862)               (4,624,835)            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,333,029,435       1,324,508,342       1,365,260,992         1,348,083,865      

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 340                       340                       - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,333,029,775       1,324,508,682       1,365,260,992         1,348,083,865      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,508,227,871       1,527,528,377       1,533,986,687         1,547,237,573      

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 104



บริษทั บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและก าจดักากอุตสาหกรรม 28 201,341,586 206,453,149 201,341,586 206,453,150 
รายไดจ้ากการขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ - 36,667,660 - 6,932,350               

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ - ธุรกิจอ่ืน 9,041,543 13,679,673 - 12,370,000 
รายไดอ่ื้น 24 32,328,879 31,051,148 12,571,497 14,582,865 
รวมรายได้ 242,712,008           287,851,630           213,913,083           240,338,365           

ค่าใช้จ่าย 25

ตน้ทนุขายและบริการ - ธุรกิจใหบ้ริการและก าจดักากอุตสาหกรรม 131,022,378 156,219,695 131,262,377 156,219,695 
ตน้ทนุขาย - ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ - 31,560,643             - 5,262,438 

ตน้ทนุขายและบริการ - ธุรกิจอ่ืน 18,493,030             20,925,734             - 11,042,967 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,533,499               6,100,412               3,270,166 4,727,085 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,841,701             88,493,174             55,138,358             70,390,922             
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 12 - - 1,400,000               13,199,970             
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร 15 4,327,826               19,945,643             4,327,826               18,125,643             
รวมค่าใช้จ่าย 231,218,434           323,245,301           195,398,727           278,968,720           

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 11,493,574             (35,393,671)           18,514,356             (38,630,355)           

ตน้ทนุทางการเงิน (4,208,393)             (5,792,549)             (4,176,160)             (5,787,279)             
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 (1,358,054)             (4,849,851)             - -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 5,927,127               (46,036,071)           14,338,196             (44,417,634)           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 26 (164,207) (1,711,884) 80,758                   (1,918,219)             
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 5,762,920               (47,747,955)           14,418,954             (46,335,853)           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 - ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทนุ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 16 2,758,173               685,857                 2,758,173               685,857                 

 - ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 21 - (323,951)                - (311,632)                

 - ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 26 - 64,790                   - 62,326                   
รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,758,173               426,696                 2,758,173               436,551                 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,758,173               426,696                 2,758,173               436,551                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 8,521,093               (47,321,259)           17,177,127             (45,899,302)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,762,920               (47,747,955)           14,418,954             (46,335,853)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

5,762,920               (47,747,955)           14,418,954             (46,335,853)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,521,093               (47,321,259)           17,177,127             (45,899,302)           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

8,521,093               (47,321,259) 17,177,127             (45,899,302)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 27 0.005 (0.043) 0.013 (0.041)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

จดัสรรเพ่ือ ผลขำดทุนของเงินลงทุนในตรำสำรทุน รวม ส่วนของ

ทุนท่ีออกและ เป็นส ำรอง ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

ช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,122,297,625 208,730,146           13,405,411           32,707,111           (5,310,692)                                           1,371,829,601         340                       1,371,829,941 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขำดทุนส ำหรับปี - - - (47,747,955)          - (47,747,955)            - (47,747,955)          

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - (259,161)               685,857                                                426,696                  - 426,696                

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (48,007,116)          685,857                                                (47,321,259)            - (47,321,259)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 (15,300,005) (4,624,835) 1,324,508,342 340 1,324,508,682 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 (15,300,005) (4,624,835) 1,324,508,342 340                       1,324,508,682 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย - - 720,948 (720,948) - - - -

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - 720,948 (720,948) - - - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก ำไรส ำหรับปี - - - 5,762,920             - 5,762,920 - 5,762,920 

โอนก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม

ผ่ำนก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - 575,200                (575,200)                                              - - -

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - - 2,758,173                                             2,758,173 - 2,758,173 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จส ำหรับปี - - - 6,338,120             2,182,973                                             8,521,093               - 8,521,093 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,122,297,625 208,730,146 14,126,359 (9,682,833) (2,441,862) 1,333,029,435 340 1,333,029,775 

บำท

งบกำรเงินรวม

ก ำไร (ขำดทุน)สะสม
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บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลขำดทุนของเงินลงทุนในตรำสำรทุน

ทุนท่ีออกและ จดัสรรเพ่ือเป็น ท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่น รวม

ช ำระเตม็มูลคำ่แลว้ ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 54,860,677 (5,310,692) 1,393,983,167 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ขำดทุนส ำหรับปี - - - (46,335,853)                    - (46,335,853)                    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - (249,306)                         685,857                                               436,551                           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - (46,585,159)                    685,857                                               (45,899,302)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 8,275,518 (4,624,835) 1,348,083,865 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,122,297,625 208,730,146 13,405,411 8,275,518 (4,624,835) 1,348,083,865                 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย - - 720,948 (720,948) - -

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - 720,948 (720,948) - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก ำไรส ำหรับปี - - - 14,418,954                      - 14,418,954 

โอนก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม

ผำ่นก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 575,200                           (575,200)                                             -

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 2,758,173 2,758,173 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี - - - 14,994,154 2,182,973 17,177,127 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,122,297,625 208,730,146 14,126,359 22,548,724 (2,441,862) 1,365,260,992 

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม
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บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 5,927,127               (46,036,071)            14,338,196             (44,417,634)            
ปรับปรุงด้วย

คำ่เส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 42,590,169             40,752,070             32,704,257             32,462,709             
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (กลบัรำยกำร) 856,711                  (51,493)                   443,812 (259,493)
ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของสินคำ้คงเหลือ (กลบัรำยกำร) (2,448,747)              7,997,886               - -
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,358,054               4,849,851               - -

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 1,385                      1,933,839               - 1,058,662               

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 11,625                    - 1,978                      -

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และยำนพำหนะ (1,316,691)              746,344                  (1,316,691)              746,344                  

ก ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - (4,686,634)              - (246,877)                 

ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของตน้ทุนในกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 879,351                  - - -

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย - - 1,400,000               13,199,970             

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของอำคำรและเคร่ืองจกัร 4,327,826               19,945,643             4,327,826               18,125,643             

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 622,052                  8,181,298               590,605 8,007,865 
รำยไดเ้งินปันผล (53,702)                   - (53,702)                   -
ดอกเบ้ียรับ (263,441)                 (425,203)                 (92,055) (170,383)
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 4,208,393               5,792,549               4,176,160               5,787,279               
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 56,700,112             39,000,079             56,520,386             34,294,085             
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (16,403,396) 10,925,327 (9,477,569) 11,998,778 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 301,194                  17,762,663             - 4,470,438               
สินคำ้คงเหลือ 10,601,682             (17,098,552)            (41,480)                   188,076                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 163,357                  117,552                  (193,764)                 -

สินทรัพยส์กลุเงินดิจิทลั (331,095)                 - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 153,136                  (829,861)                 - (526,651)                 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,313,977               (6,649,051)              1,813,347               (6,833,363)              
จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - (11,132,095)            - (10,909,045)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,640                    1,237,000               - 1,237,000               
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 53,511,607             33,333,062             48,620,920             33,919,318             
จ่ำยดอกเบ้ีย (1,435,650)              (2,833,452)              (1,435,650)              (2,833,452)              

จ่ำยภำษีเงินได้ (6,118,479)              (5,780,950)              (5,513,826)              (5,220,555)              

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 45,957,478             24,718,660             41,671,444             25,865,311             

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบ้ีย 265,430                  431,856                  93,237                    174,081                  

เงินสดรับเงินปันผล 53,702                    - 53,702                    -

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 14,578,000             - 1,050,000               

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และยำนพำหนะ 1,316,707               377,878                  1,316,707               377,878                  

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,404,886               - 1,404,886               -

เงินสดรับจำกกำรลดทุนของบริษทัยอ่ย - - 50,000,000             -

เงินสดจ่ำยซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (31,601,772) (15,698,718) (6,048,972)              (5,032,902)              

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (39,000)                   (100,000)                 (39,000)                   (100,000)                 

เงินสดจ่ำยคำ่จองสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (5,119,999)              - (5,119,999)              -

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (160,000)                 - (160,000)                 -

เงินสดจ่ำยซ้ือตน้ทุนในกำรเตรียมหลุมฝังกลบ (31,180,062)            - (31,180,062)            -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (65,060,108)            (410,984)                 10,320,499             (3,530,943)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (26,764,350)            (25,366,548)            (26,764,350)            (25,366,548)            

จ่ำยช ำระหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำ (9,148,125)              (8,299,978)              (8,808,125)              (8,299,978)              
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงิน (35,912,475)            (33,666,526)            (35,572,475)            (33,666,526)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (55,015,105)            (9,358,850)              16,419,468             (11,332,158)            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 162,861,887           172,220,737           70,644,027             81,976,185             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 107,846,782           162,861,887           87,063,495             70,644,027             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด

1) รับโอนอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 51,594,669             40,949,825             - 17,003,550             

2) รับโอนท่ีดินจำกท่ีดินรอกำรพฒันำ 9,499,213               - - -

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 109
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2540 และบริษทัมีท่ีท าการดงัต่อไปน้ี 
 

 ส านกังานใหญ ่ : 447 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
ข)  ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก   

 อุตสาหกรรมแสมด า 
: 68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 ศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักาก 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

: 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21150 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจในการให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักาก
อุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ และจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้
จดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
รวมทั้งกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมี
การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็นหลกัพนับาทหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

       สัดส่วนการถือหุ้น 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  2564  2563  2564  2563 
           

บริษทั เอเซียพฒันาแลนด ์จ ากดั 
 

ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย ์

 480,000  530,000  100  100 

บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์        
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 

 

ประกอบกิจการโรงงาน
ก าจดัของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 200,000  200,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั* 
(เดิมช่ือ บริษทั เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล 
จ ากดั)  

การผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์ทางการแพทย ์

 14,000  14,000  100  100 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 
 

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 

 14,000  14,000  100  100 

 

*บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่         
1 มกราคม 2565 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 
 

การจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

การรวมธุรกิจ  
 

บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได้
และสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชวิ้ธีการซ้ือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น และวดัมูลค่าเร่ิมแรก
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ บริษทัจะรับรู้ส่วน
ต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง  
 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว่้าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน
บริษทัย่อยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม หากยงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ้นอยูก่บัระดบั
ของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้งจ านวนในการจัดท า 
งบการเงินรวม  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไร
และขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

บริษทัรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา ก่อนท่ีจะรับช าระ
หรือถึงก าหนดช าระตามสัญญา 
บริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือไดรั้บช าระจากลูกคา้หรือถึงก าหนดช าระตามสัญญาก่อนท่ีบริษทัจะปฏิบติัตามภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติัในแต่ละสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ บริษทัจะแสดงเป็นยอดสุทธิหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหลงัจากหกักลบกบัสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญานั้นๆ 
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ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตดั
บญัชีเป็นตน้ทุนขาย ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค 
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้ืมเพื่อการไดม้าซ่ึงการพฒันาโครงการก่อน
โครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 
 

รายละเอียดการค านวณราคาทุน 
 

ท่ีดิน -  ราคาทุนของท่ีดินและการพฒันาท่ีดินบันทึกโดยวิธีถวัเฉล่ีย โดยแยกตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ี
ส าหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  - ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
ปันส่วนตามเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีส าหรับขาย ตน้ทุนงานก่อสร้างห้องชุด และตน้ทุนการกูยื้มท่ีถือเป็น
ตน้ทุนของโครงการปันส่วนตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการขายโดยประมาณ 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมีการขาย 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการดอ้ยค่าไวใ้นก าไรหรือขาดทุน (ถา้มี) 

 

ในการค านวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดแ้บ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึง
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีส าหรับขาย 

 

ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการในการประกอบ
ธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นเฉพาะจากการกูย้ืมเพื่อใช้ในการไดม้าซ่ึงท่ีดินและพฒันาโครงการต่างๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบนัทึกเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ์หรือหยุดชะงกัลง ดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกก็ต่อเม่ือมี
กิจกรรมการพฒันาโครงการอีกคร้ังหน่ึง 
 

สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 

ตน้ทุนสินค้าประกอบด้วย ราคาทุนท่ีซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพ หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน 
รวมทั้งการปันส่วนของค่าใชจ้่ายในการผลิตอยา่งเหมาะสม 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการ
ขาย 
 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับวสัดุท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

เงินลงทุน  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม และแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า      
(ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดินรอการพฒันา 
 

ท่ีดินรอการพฒันา  แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ได้แก่ ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทั้งท่ีดินและอาคาร ท่ีถือครองไว ้เพื่อหา
ประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือ
จดัหาสินคา้หรือให้บริการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 
และ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน  แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูยื้ม  
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ส่วนเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิ 
 

ส่วนเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ภายใตสั้ญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม    
แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยแสดงรวมอยู่ในรายการอาคาร และอุปกรณ์  
บริษทัตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน และเคร่ืองจกัร ท่ีไดซ่้อมแซม ปรับปรุงหรือก่อสร้างขึ้นเพ่ิมเติมบน
พ้ืนท่ีของศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนยวิ์จยัและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดั
ราชบุรีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและใช้สิทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการก าจดักาก
อุตสาหกรรม (แสมด า) สินทรัพยด์งักล่าวตดัค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงานท่ีมี
อยูก่บักรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนใน
การเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี    
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 จ านวนปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดินและใหใ้ชสิ้ทธิการด าเนินงาน 

(10, 16 และ 30) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 20 และ 25 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 15 และ 20 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 
คอนเทนเนอร์ 5 และ 10 
เคร่ืองขดุสกุลเงินดิจิทลั 5 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนเม่ือบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

 

สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล 
 

เน่ืองจากธุรกรรมเก่ียวกับสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทัลเป็นธุรกรรมท่ีใหม่ส าหรับทั่วโลก และยงัไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยตรง กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาว่าการลงทุนในสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนระยะ
ยาว จึงไดน้ าหลกัการของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มาประยุกต์ใช ้และจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัตามราคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า ภายหลงัการ
รับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก) หักค่าเผื่อการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัเน่ืองจากมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่ม
บริษทัจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัดงักล่าวยงัคงมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั โดยจะบนัทึกผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัสูงกว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมวดั
จากราคาปิด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานจาก เว็บไซต์กลางท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับราคาสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล 
(www.coinmarketcap.com) 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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 ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ      
 

ตน้ทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบตดับญัชีเป็นค่าใชจ้่ายตามสัดส่วนของปริมาณกากที่ฝังกลบกบัปริมาณท่ีจะฝังกลบไดท้ั้งหมด
ในแต่ละหลุม  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุน หักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการ 
ดอ้ยค่า (ถา้มี)   
 

ค่าตดัจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                        3, 5 และ 10 ปี 
 

ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบญัชีท่ีค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นยกเวน้ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าการ
ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยจ์ะรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นและจะหยุดบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
เม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ท่ีจ าเป็นในการเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้หรือขายตามประสงค์และการรวม
ตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะหยดุพกั ในระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยห์ยดุชะงกัลงเป็นเวลาต่อเน่ือง 
 

สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึง
เพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินอายสัุญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่า
ท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก
นั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ
สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับันทึก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
 

(ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของสัญญาเช่า 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า ดงัน้ี 
 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 7 และ 11 ปี 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 7 และ 9 ปี 

 

(ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
คา่ปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่าย
ช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
มีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอา้งอิงจาก
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่าย
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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(ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 
 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้
รายไดท้างการเงินตลอดอายสัุญญาเช่าในรูปแบบที่สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 
 

กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิง
และรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสัุญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงิน
สดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และ
เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวด
ก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุน
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จากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่ม
บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่าย
ไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว
เป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
ค านึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

ประมาณการหนี้สินต้นทุนหลุมฝังกลบ 
 

ประมาณการหน้ีสินตน้ทุนหลุมฝังกลบจะบันทึกเม่ือบริษัทมีการเปิดใช้พ้ืนท่ีหลุมฝังกลบ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพ่ือช าระหน้ีเม่ือมีการปิดหลุม ซ่ึงพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในการปิดหลุมฝังกลบในแต่ละหลุม และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใชจ้่ายในการปิดหลุมทุกปี 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนกังานอื่นๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 

กลุ่มบริษทั ค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาว่าการ
บริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพื่อรวมเป็นภาระ
ผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตก
เป็นสิทธิขาดของพนกังาน  
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึ้น 
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รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดจ้ะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วนรายไดท่ี้ไดรั้บ
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ให้กบัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอ านาจการควบคุมในสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถ
ส่ังการการใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่เกือบทั้งหมดจากสินคา้และกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินส าหรับสินคา้นั้น 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีให้บริการซ่ึงเกิดขึ้น
จากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ โดยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบั
ผูซ้ื้อแลว้ โดยเป็นจ านวนเงินท่ีสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์
 

รายไดจ้ากการให้บริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากการให้บริการของบริษทั 
 

รายได้จากการก่อสร้าง 
 

รายไดต้ามสัญญา รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัสามารถประมาณผลงานตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ โดยค านวณ
จากความส าเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วนัท่ีรายงาน  ขั้นความส าเร็จของงานตามสัญญาค านวณจากอตัราส่วนของ
ตน้ทุนงานตามสัญญาท่ีท าเสร็จแต่ละสัญญาจนถึงวนัท่ีรายงานเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนงานตามสัญญาทั้งส้ิน ใน
กรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการจะสูงกว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

รายได้จากการขดุสกุลเงินดิจิทัล 
 

รายไดจ้ากการขุดสกุลเงินดิจิทลัจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดใ้ห้บริการและไดรั้บเหรียญสกุลเงินดิจิทลัจากผูใ้ห้บริการเหมืองขุด
แบบกลุ่มแลว้ โดยแสดงมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีไดรั้บเหรียญสกุลเงินดิจิทลั ซ่ึงใชร้าคาปิดจากเวบ็ไซต์กลางท่ีรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั (www.coinmarketcap.com)  
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ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รายไดอ้ื่นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ต้นทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญา  
 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญา คือ ค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกคา้บนัทึกเป็นสินทรัพย ์และจะ
บนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหักด้วย
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาอย่างเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดข้องสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีระยะเวลาของการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส าหรับตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญามี
ระยะเวลาหน่ึงงวดหรือส้ันกว่า บริษทัจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและรับรู้ตาม
เกณฑค์งคา้งและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชวิ้ธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจา่ยให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น โดยใช้อัตราภาษี ท่ี มีผลบังคับใช้อยู่หรือ 
ท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ            
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น 
 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับ
ลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุม่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหากภาษีท่ี เกิดขึ้ นเก่ียวข้องกับรายการ 
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะใน
กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ี
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการ
สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงิน
ตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไร
และขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน    
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลังได ้ทั้งน้ี 
การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุน
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  
 

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีขอ้ก าหนดให้ประเมิน
การดอ้ยค่า  
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขส าหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนโดยเฉพาะ 
 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

126 

 

-  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทแสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่บริษทัก าหนดให้เงินลงทุนในตรา
สารทุนท่ีไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  
-  ตราสารหน้ีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ีตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นอาจถูกก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากการก าหนด
ดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (เรียกว่า “การจบัคู่ไม่เหมาะสม
ทางการบญัชี”) ท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑ์ท่ี
แตกต่างกนั บริษทัไม่เลือกก าหนดให้ตราสารหน้ีใด ๆ แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุม่บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสิน
ทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่
สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (บางคร้ังเรียกว่าการไม่จบัคู่ทางบญัชี) 
 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้
การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น 
หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนั
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่
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จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบั
ลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  
 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ 
หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  
 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืน่ท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตกลุ่มบริษทัประมาณขึ้น  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี  
 
การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
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ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า 
 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 
 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากับลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกัน
หรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุได้
ว่าแยกจากสินคา้หรือบริการอื่นในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 
 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของ
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 
 

ในการบนัทึกรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาเป็นสินทรัพย ์ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ ในการประเมินว่ารายจ่าย
ดงักล่าวเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้หรือไม่ รวมถึงการก าหนดวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว 
 

สัญญาเช่า 
 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

ในการก าหนดอายสัุญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่ม
บริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของ
กลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที่มีอยู่
ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
หากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีซ่ึงค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึง
ก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิง
ประชากรศาสตร์ เป็นตน้ 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

130 

 

 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐบาล  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั  ซ้ือ ขาย และพฒันาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต์         
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั  

ประกอบกิจการโรงงานก าจดัของเสียจาก
อตุสาหกรรม 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั  การผลิตและจ าหน่ายอุปกรณท์างการแพทย ์  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  
  

ประกอบกิจการโรงงาน Pretreatment 
น ้าเสียชุบโลหะ 

 บริษทัร่วม 

บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 
 

ให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ในประเทศ  ผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการ 
ของบริษทัดงักล่าว 

บริษทั ไอพลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

 

ซ้ือและขายท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกนั

กบักรรมการ 
คุณอศัวิน วิภูศิริ  -  กรรมการ 
คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 

 

-  กรรมการ                         
(เป็นกรรมการบริษทั จนถึง
วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 

คุณบุรินทร์  อมรพิชิต  -  กรรมการ 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 

 
-  บุคคลในครอบครัว       

เดียวกนักบักรรมการ 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ  -  กรรมการ 
คุณประกอบ วิวิธจินดา 

 

-  กรรมการ                               
(เป็นกรรมการบริษทั จนถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2564) 
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การก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดอ้ื่น  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามสัญญา 

คา่เช่า  ราคาตามสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษา  ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื่น  ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินทรัพย ์  ราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้อ่ืน        
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  555  797 
บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  5  - 
บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั -  -  87  - 

ต้นทุนบริการ        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 52,047  56,020  52,047  56,020 

ค่าเช่า        
บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 1,483  3,497  1,483  3,497 
บริษทั ไอ พลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 629  608  -  - 

ค่าท่ีปรึกษา        
คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ 630  840  630  840 
คุณสมยศ แสงสุวรรณ 384  480  -  - 
คุณประกอบ วิวิธจินดา 450  600  450  600 
คุณอิทธิฤทธ์ิ วิภูศิริ 960  1,120  960  1,120 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

        
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1,756  1,801  1,756  1,801 
    บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  1,351  1,633 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
   บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั -  3,600  -  3,600 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,060  7,190  6,060  7,190 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 135  125  135  125 
รวม 6,195  7,315  6,195  7,315 

 

ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีอ่ื้น        

      บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั -  -  1  7 
      บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  42  220 
      บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  6  3 
      บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั -  -  83  - 
      บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั 716  567  716  567 
      บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 29  22  29  22 
    รวม 745  589  877  819 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
        
เงินมัดจ าการเช่า/เงินประกัน        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15  15  15  15 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 2,000  2,000  2,000  2,000 
  บริษทั ไอ พลสั พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั -  160  -  - 

     รวม 2,015  2,175  2,015  2,015 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        
  บริษทั อินดสัเทรียล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั -  -  553  1,323 
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 39  49  39  49 
  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 761  548  761  548 
  บริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั 5,666  6,682  5,666  6,682 
  บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั -  -  29  - 
  บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั -  -  1  - 
  คุณกอบชยั สังสิทธิสวสัด์ิ -  630  -  630 
  คุณประกอบ วิวิธจินดา -  450  -  450 
  รวม 6,466  8,359  7,049  9,682 

สินทรัพย์สิทธิการใช้        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15,964  18,670  15,964  18,670 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 9,867  11,944  9,867  11,944 
  รวม 25,831  30,614  25,831  30,614 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า        
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27,875  32,262  27,875  32,262 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11,369  13,401  11,369  13,401 
  รวม  39,244  45,663  39,244  45,663 
 

บริษทัมีสัญญาท่ีมีสาระส าคญัท่ีท าขึ้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ก) บริษทัตกลงท าสัญญาจา้งขนยา้ยกากของเสียกบับริษทั เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) โดยผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง
ขนส่งกากของเสียเพื่อน าไปท าการบ าบัด ณ สถานท่ีท าการของบริษัท ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งจดัหารถท่ีใช้งานพร้อมพนักงานขบัรถ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ีบริษทัจ่ายค่าจา้งตามปริมาณกากของเสียท่ีจดัเก็บไดจ้ริงตามหลกัฐานใบก ากบัการขนส่ง สัญญาดงักล่าว
มีก าหนดเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปัจจุบนับริษทัและผูรั้บจา้งอยูร่ะหว่างการต่อสัญญา 
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ข) บริษทัตกลงต่อสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิการด าเนินงานศูนยบ์ริการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม (แสมด า) รวมทั้ง
ศูนยวิ์จัยและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จงัหวดัราชบุรีกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2569 บริษัทผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 1) ค่าเช่าท่ีดินกับกรมธนารักษ์ตามอัตราท่ี
กรมธนารักษก์ าหนด ทั้งน้ีอยูร่ะหว่างการท าสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายเดือนตามอตัราของกากท่ีให้บริการ โดยมี
การก าหนดอตัราค่าสิทธิขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 0.2 ลา้นบาทต่อเดือน 
นอกจากนั้น ตามสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งลงทุนไม่น้อยกว่า 77 ลา้นบาท เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันาศูนยท่ี์เช่า ตามแผนปรับปรุง
และพฒันาท่ีผูใ้ห้เช่าก าหนดหรือท่ีผูเ้ช่าเสนอ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้เช่าก่อนโดยทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมนั้น จะตอ้ง
โอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผูเ้ช่าจะตอ้งท าการซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพท่ี
ใชง้านไดดี้ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าและให้ใชสิ้ทธิการด าเนินงาน 
 

ค) บริษทัตกลงท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3 ฉบบัโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2569 เดือนสิงหาคม 2569 และเดือนมีนาคม 2574 บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา   

 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 189  166  145  141 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 107,658  162,696  86,918  70,503 
รวม 107,847  162,862  87,063  70,644 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปีและร้อยละ 0.05 - 
0.13 ต่อปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปี และร้อยละ 0.05 - 0.13 ต่อปีตามล าดบั)    
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564   2563  2564   2563 
ลูกหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) 745  589  877  819 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 29,379  25,180  28,055  25,180 
รายไดค้า้งรับ 17,332  8,622  17,332  8,622 
รวม 46,711  33,802  45,387  33,802 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2,227)  

 
(1,783)  (2,227)  

 
(1,783) 

สุทธิ 44,484  32,019  43,160  32,019 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564   2563  2564   2563 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 1,579  1,480  1,420  1,474 
อื่นๆ 13,627  8,992  6,661  7,244 
รวม 15,206  10,472  8,081  8,718 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (1,136)  (738)  (530)  (530) 
สุทธิ 14,070  9,734  7,551  8,188 
รวม 59,299  42,342  51,588  41,026 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18,404  16,861  18,340  16,861 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 3 เดือน 8,497  7,159  7,929  7,159 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 755  10  660  10 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 79  296  -  296 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,644  854  1,126  854 
รวม 29,379  25,180  28,055  25,180 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 รายไดค้า้งรับแยกตามอายขุองรายไดค้า้งรับท่ีถึงก าหนดเรียกเก็บไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 16,258  7,782  16,258  7,782 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 194  -  194  - 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 40  -  40  - 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 840  840  840  840 
รวม 17,332  8,622  17,332  8,622 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,521  2,603  2,313  2,603 
บวก ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (กลบัรายการ) 857  (68)  444   (276) 
หกั การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ (ไม่มีผลต่อก าไรหรือ 
ขาดทนุส าหรับปี) (15)  (14)  -  (14) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,363  2,521  2,757  2,313 
 

8. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
อาคารพาณิชยเ์พื่อขาย 202,268  254,193  101,909  101,909 
อาคารชุดเพือ่ขาย 63,564  63,565  35,564  35,564 
รวม 265,832  317,758  137,473  137,473 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลคา่ของตน้ทนุการพฒันา        
       อสังหาริมทรัพย ์ (11,889)  (11,040)  (4,234)  (4,234) 
สุทธิ 253,943  306,718  133,239  133,239 
 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 365,431  154,713 
ซ้ือ/โอนเขา้ 109  9 
จ าหน่าย (17,873)  (4,480) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (40,949)  (17,003) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 306,718  133,239 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ซ้ือ/โอนเขา้ 341  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (642)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (51,595)  - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (879)  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 253,943  133,239 
 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,040  13,368  4,234  6,562 
บวก ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี 879  -  -  - 
หกั โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (30)  (2,328)  -  (2,328) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,889  11,040  4,234  4,234 

 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับอาคารพาณิชยแ์ละอาคารชุดของโครงการ
เก่าของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด     
(Market Comparison Approach) และวิธีสมมติการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ (The Hypothetical development or residual 
valuation)  เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น 
 
 
 
 

9. สินค้าคงเหลือ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,501  11,854  -  - 
วตัถุดิบ 5,143  5,208  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,241  1,200  1,241  1,200 
สินคา้ระหว่างผลิต -  225  -  - 
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รวม 7,885  18,487  1,241  1,200 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (5,549)  (7,998)  -  - 
สุทธิ 2,336  10,489  1,241  1,200 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7,998  2,678  -  2,678 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) (2,449) 

 
7,998 

 
- 

 
- 

หัก ตัดจ าหน่ายค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือ - 

 
(2,678) 

 
- 

 
(2,678) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,549  7,998  -  - 
 

10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มภีาระค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้ าเงินฝากประจ า จ านวน 0.8 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการใช้
สาธารณูปโภค 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนเดิม 530 ลา้นบาทเป็น 480 ลา้นบาท โดยการลดทุน
ดงักล่าวเป็นการคนืทุนให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระคนืทนุแลว้จ านวน 50.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดท้  าการจดทะเบียนการลดทุนกบักระทราวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2564 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พนับาท 

 ร้อยละการถือหุ้น ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั เอเซียพฒันา แลนด ์จ ากดั 100 100 480,000 530,000 480,000 530,000 - - 480,000 530,000 - - 
บริษทั อินดสัเทรียล เวสต์   
เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ากดั 100 100 200,000 200,000 200,000 200,000 (79,893) (79,893) 

 
120,107 

 
120,107 

 
- 

 
- 

บริษทั เจนโก ้เมดิคอล จ ากดั 100 100 14,000 14,000 14,000 14,000 (14,000) (14,000) - - - - 

บริษทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จ ากดั 100 100 14,000 14,000 14,000 14,000 - - 14,000 14,000 - - 

รวม     708,000 758,000 (93,893) (93,893) 614,107 664,107 - - 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
        พนับาท 
    จดัตั้งขึ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  2564  2563  2564  2563 
บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั  โรงงานบ าบดัน ้ าเสีย  ไทย  60  60  11,514  12,872 

  ชุบโลหะ           
 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนการถือหุ้น พนับาท 

  จดัตั้งขึ้น (ร้อยละ) วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เจนโก ้โอตานิ จ ากดั โรงงานบ าบดั ไทย 60 60 18,000 18,000 - - 
 น ้าเสียชุบโลหะ        
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (6,500) (5,100) - - 

สุทธิ     11,500 12,900 - - 
 

บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,358  4,850 
 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 
 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  พนับาท 
  2564  2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน  4,537  4,535 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  15,423  17,497 
หน้ีสินหมุนเวียน  (770)  (579) 
สินทรัพย ์- สุทธิ  19,190  21,453 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  60  60 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  11,514  12,872 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  พนับาท 
  2564  2563 

รายได ้  3  4 
ขาดทนุส าหรับปี  (2,263)  (8,083) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  (2,263)  (8,083) 

 

13. ที่ดินรอการพฒันา 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 488,235  488,235  200,285  200,285 
โอนออกระหว่างปี (10,078)  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 478,157  488,235  200,285  200,285 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (52,930)  (52,930)  -  - 
โอนออกระหว่างปี 579  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (52,351)  (52,930)  -  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 425,806  435,305  200,285  200,285 

 

บริษทัได้จัดให้ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินรอการพฒันาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด 
(Market Comparison Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินมูลค่า
ยติุธรรมของที่ดินรอการพฒันาดงักล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชี ซ่ึงการวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นในระดบัท่ี 2 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 8 แปลง เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะ
ส้ันและวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศสองแห่ง โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนเงินรวม 131.3 ลา้นบาท 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 อาคารพาณิชยใ์ห้เช่า  ห้องชุดให้เช่า  อพาร์ทเมนทใ์หเ้ช่า  รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 58,822  27,507  82,010  168,339 
รายการโอนเขา้/ (ออก) 40,096  853  -  40,949 
จ าหน่าย (7,684)  (2,476)  -  (10,160) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 91,234  25,884  82,010  199,128 
รายการโอนเขา้/ (ออก) 51,594  -  -  51,594 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 142,828  25,884  82,010  250,722 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 736  528  14,576  15,840 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 2,173  1,377  3,477  7,027 
จ าหน่าย (166)  (103)  -  (269) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,743  1,802  18,053  22,598 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,389  1,294  3,478  8,161 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 6,132  3,096  21,531  30,759 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2563 88,491  24,082  63,957  176,530 

31 ธนัวาคม 2564 136,696  22,788  60,479  219,963 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 156,269  26,806  80,930  264,005 
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  พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารพาณิชยใ์ห้เช่า  ห้องชุดให้เช่า  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 15,298  26,728  42,026 
รายการโอนเขา้ (ออก) 17,003  -  17,003 
จ าหน่าย -  (843)  (843) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 32,301  25,885  58,186 
รายการโอนเขา้ (ออก) -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 32,301  25,885  58,186 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 255  514  769 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 697  1,328  2,025 
จ าหน่าย -  (40)  (40) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 952  1,802  2,754 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 866  1,294  2,160 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,818  3,096  4,914 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2563 31,349  24,083  55,432 

31 ธนัวาคม 2564 30,483  22,789  53,272 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 34,042  26,806  60,848 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนให้แก่กิจการอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 จ านวน 12.2 ลา้นบาทและ 11.2 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.9 ลา้นบาทและ 2.8 ลา้นบาทตามล าดบั) 
 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีสมมติฐานการพฒันาหรือการหาส่วนท่ี
เหลือและวิธีตน้ทุน ซ่ึงการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 3 
ซ่ึงเป็นการใช้ขอ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นประจ าทุก 2 ปี 
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15. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 

 
เคร่ืองขดุสกุล
เงินดิจิทลั 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 263,138 185,296 390,995 40,926 30,298 43,213 - 423 954,289 
ซ้ือเพ่ิม - 659 14,458 327 - 56 - 199 15,699 
รายการโอนเขา้ (ออก) 168 - 17 - - - - (557) (372) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,557) (250) (2,337) - - (65) (6,209) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 263,306 185,955 401,913 41,003 27,961 43,269 - - 963,407 
ซ้ือเพ่ิม 816 785 2,277 386 8,850 1,474 10,504 6,511 31,603 
รายการโอนเขา้ (ออก) 9,499 - - - - - - - 9,499 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (347) (93) (5,839) (6,100) - - - (12,379) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 273,621 186,393 404,097 35,550 30,711 44,743 10,504 6,511 992,130 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 

 
เคร่ืองขดุสกุล
เงินดิจิทลั 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 180,957 92,677 312,396 38,161 23,335 34,487 - - 682,013 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,444 8,961 7,605 1,571 2,048 1,104 - - 25,733 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - 18,125 1,820 - - - - - 19,945 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,459) (366) (1,258) - - - (5,083) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 185,401 119,763 318,362 39,366 24,125 35,591 - - 722,608 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,522 7,609 8,918 1,008 1,654 1,174 89 - 24,974 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - 4,328 - - - - - - 4,328 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (347) (268) (5,652) (6,100) - - - (12,367) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 189,923 131,353 327,012 34,722 19,679 36,765 89 - 739,543 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี          

31 ธนัวาคม 2563 77,905 66,192 83,551 1,637 3,836 7,678 - - 240,799 

31 ธนัวาคม 2564 83,698 55,040 77,085 828 11,032 7,978 10,415 6,511 252,587 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี        

2563         25,733 

2564         24,974 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 263,138 185,297 390,995 35,793 27,349 43,214 422 946,208 
ซ้ือเพ่ิม - 311 4,151 315 - 56 200 5,033 
รายการโอนเขา้ (ออก) 168 - 17 - - - (557) (372) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,557) (250) (2,337) - (65) (6,209) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 263,306 185,608 391,606 35,858 25,012 43,270 - 944,660 
ซ้ือเพ่ิม 42 141 1,735 202 2,100 1,474 354 6,048 
รายการโอนเขา้ (ออก) - - - - - - - - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (73) (5,527) (6,100) - - (11,700) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 263,348 185,749 393,268 30,533 21,012 44,744 354 939,008 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 180,956 92,677 312,397 33,629 22,617 34,487 - 676,763 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,444 8,614 5,718 1,087 1,500 1,104 - 22,467 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - 18,125 - - - - - 18,125 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (3,459) (388) (1,258) - - (5,105) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 185,400 119,416 314,656 34,328 22,859 35,591 - 712,250 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,479 7,564 6,202 940 1,053 1,174 - 21,412 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - 4,328 - - - - - 4,328 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (73) (5,525) (6,100) - - (11,698) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 189,879 131,308 320,785 29,743 17,812 36,765 - 726,292 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2563 77,906 66,192 76,950 1,530 2,153 7,679 - 232,410 

31 ธนัวาคม 2564 73,469 54,441 72,483 790 3,200 7,979 354 212,716 

คา่เส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี       

2563        22,467 

2564        21,412 
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ในปี 2564 อาคารโรงงานบางส่วนของกลุ่มบริษทัเกิดขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจึงแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของอาคารโรงงานดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยใชวิ้ธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) เป็นผลท า
ให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 4.3 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3  
 

ค่าเส่ือมราคาแสดงรายการรวมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนขายและบริการ 17,484  17,693  14,696  15,590 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 7,490  8,040  6,716  6,877 
รวม 24,974  25,733  21,412  22,467 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแต่ยงัคงใชง้าน
อยู่มีราคาทุน 350.5 ลา้นบาท และ 355.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 344.8 ลา้นบาท และ 349.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่ีดินและอาคาร
ของส านกังานใหญ่ของบริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองเพื่อเป็นประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดย
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว มีจ านวนเงินประมาณ 11.6 ลา้นบาท และ 14.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  

   พนับาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2564  2563 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 

  
4,728  3,215 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่นประกอบดว้ย 

   

      ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    
ณ วนัตน้ปี 3,215  2,529 
ซ้ือเพ่ิมในปี 160  - 
ขายเพ่ิมในปี (1,405)  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,758  686 
ณ วนัส้ินปี 4,728  3,215 

 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 บริษทัจ่ายเงินจองสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 5.1 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทั
ไดรั้บจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนวนัท่ี 6 มกราคม 2565 ดงันั้นบริษทัจึงแสดงรายการเงินจองสิทธิซ้ือหุ้นดงักล่าวอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียน 
 

มูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมลูค่ายติุธรรม 
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17. ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   174,592  174,281 
เพ่ิมขึ้น  31,180  311 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   205,772  174,592 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   128,354  127,047 
คา่ตดัจ าหน่ายระหว่างปี  2,080  1,307 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   130,434  128,354 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  75,338  46,238 

ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นตน้ทนุขายและบริการ  2,080  1,307 
 

ตน้ทุนหลุมฝังกลบของบริษทัประกอบดว้ยตน้ทุนหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอนัตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อนัตราย ทั้งน้ี
หลุมฝังกลบดงักล่าว ไดร้วมประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ซ่ึงจะเกิดขึ้นจริงเม่ือหลุมฝังกลบไดใ้ช้งานเสร็จส้ินซ่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 53.2 ล้านบาท และ 53.1 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัมีการทบทวนประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 
 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 5)        

เจา้หน้ีการคา้ 5,666  6,682  5,666  6,682 
เจา้หน้ีอ่ืน 800  1,677  1,383  3,000 
 6,466  8,359  7,049  9,682 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
กิจการอ่ืน        

เจา้หน้ีการคา้ 10,956  9,128  10,596  9,128 
เจา้หน้ีอ่ืน 11,745  8,998  8,460  6,888 

     เงินประกนัผลงาน 258  2,297  258  1,000 
     คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 11,188  9,482  10,190  8,019 
 34,147  29,905  29,504  25,035 
รวม 40,613  38,264  36,553  34,717 
 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  2564  2563 
1  74.0  MLR-0.5  7,563  24,173 
2  60.5  MLR-0.5  8,075  18,229 

รวม      15,638  42,402 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (15,638)  (26,764) 
สุทธิ      -  15,638 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 134.5 ลา้นบาท
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นระยะเวลา 72 งวด 
และ 96 งวด และค ้าประกนัโดยท่ีดินรอการพฒันาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 รวมทั้งบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในอตัราไม่เกิน 2 : 1 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  42,402  67,769 
หกั จ่ายช าระคืน (26,764)  (25,367) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  15,638  42,402 
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20. สัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั สัญญาเช่าท่ีมีสาระส าคญัอธิบายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 5 
 

(ก)  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 95,282  20,772  116,054 
เพ่ิมขึ้น -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 95,282  20,772  116,054 
เพ่ิมขึ้น 2,151  -  2,151 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 97,433  20,772  118,205 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 64,834  6,751  71,585 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,992  2,077  6,069 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 68,826  8,828  77,654 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,317  2,077  6,394 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 73,143  10,905  84,048 
      มูลค่าตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,456  11,944  38,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 24,290  9,867  34,157 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 95,282  20,772  116,054 
เพ่ิมขึ้น -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 95,282  20,772  116,054 
เพ่ิมขึ้น -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 95,282  20,772  116,054 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 64,834  6,751  71,585 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 3,992  2,077  6,069 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 68,826  8,828  77,654 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,993  2,077  6,070 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 72,819  10,905  83,724 
      มูลค่าตามบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,455  11,944  38,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 22,463  9,867  32,330 
 

(ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2564  2563   2564  2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  62,894  69,782  60,974  69,782 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (6,914)  (9,307)  (6,833)  (9,307) 
รวม  55,980  60,475  54,141  60,475 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (16,412)  (13,771)  (15,512)  (13,771) 
สุทธิ  39,568  46,704  38,629  46,704 
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(ค) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  6,394  6,069  6,069  6,069 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  6,914  2,651  6,833  2,561 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน  1,567  4,268  1,483  3,660 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  498  178  498  178 
 

(ง)  กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 9.2 ลา้นบาท 
และ 8.3 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.8 ลา้นบาท และ 8.3 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่แก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน         
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 8,264  7,530  7,909  7,210 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,530 10,010 7,210 9,658 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  622 786 591 746 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 112 147 108 142 

    ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง - 7,395 - 7,262 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น      
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 173 - 165 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 151 - 146 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปัจจบุนั - (11,132) - (10,909) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,264 7,530 7,909 7,210 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีประมาณการกระแสเงินสดของการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจา่ยช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในงบการเงิน
รวมประมาณ 9 ปี - 21 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 13 ปี 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.50, 1.17, 1.82  1.50, 1.17, 1.82 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.00  4.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 5.73-34.38  5.73-34.38 
 (ขึ้นอยูก่บัอายพุนกังาน)  (ขึ้นอยูก่บัอายพุนกังาน) 
อตัรามรณะ 100 (ตารางมรณะไทยปี 2560)  100 (ตารางมรณะไทยปี 2560) 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

2564  2563  2564  2563 
อัตราคิดลด          
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (895)  (771)  (866)  (747) 
ลดลงร้อยละ 1 783  887  758  858 
อัตราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน          
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 817  827  789  800 
ลดลงร้อยละ 1 (920)  (736)  (889)  (712) 
อัตราการหมนุเวียนพนักงาน        
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของสมมติฐานหลกั (1,308)  (981)  (1,260)  (948) 
ลดลงร้อยละ 20 ของสมมติฐานหลกั 1,093  1,167  1,055  1,126 
 

22. ประมาณการหนีสิ้นการปิดหลุมฝังกลบ 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินการปิดหลุมฝังกลบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,111  52,976 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 136  135 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 53,247  53,111 
 

23. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส ารองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี 
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) บัญชีทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไมไ่ด ้
 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
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ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตามกฎหมายไมส่ามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
 

24. รายได้อ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดค้า่เช่า 12,160  11,187  1,885  2,794 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 1,218  1,863  -  797 
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  4,687  -  247 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ 1,317  378  1,317  378 
ดอกเบ้ียรับ 264  425  92  171 
รายไดอ้ื่น 17,370  12,511  9,277  10,196 
รวม 32,329  31,051  12,571  14,583 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ้่ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ -  31,561  -  5,262 
ซ้ือสินคา้และคา่แรงผูรั้บเหมา 9,157  25,727  -  11,042 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 5,435  (17,286)  -  - 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 41,118  71,348  35,743  64,392 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6,240  7,315  6,195  7,315 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 42,590  40,752  32,704  32,463 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 857  (51)  444  (259) 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของตน้ทนุ 
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 879  -  -  - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (2,449)  7,998  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -  -  1,400  13,200 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร 4,328  19,946  4,328  18,126 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าขนส่ง 53,060  56,665  53,060  56,665 
ค่าสารเคมี วสัดุส้ินเปลืองและค่าวิเคราะห์ 28,086  33,737  27,927  33,141 
ค่าเช่า 4,699  6,554  3,480  5,946 
ค่าใชจ้า่ยอื่น 37,218  38,979  30,118  31,676 
รวม 231,218  323,245  195,399  278,969 
 

26. ภาษีเงินได้ 
 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :        

   คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (380)  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 216  (1,712)  81  (1,918) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (164)  (1,712)  81  (1,918) 
 

รายการกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2564 
 

2563 

 อตัราภาษี  
  

อตัราภาษี  
 

 (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
 

(ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   5,927    (46,036) 
 

  

  

  

 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20  (1,185)  20  9,207 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (272)    (970) 
รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษ ี   (1,538)    (5,465) 
ผลขาดทนุสะสมใชไ้ป   5,028    798 
ผลขาดทนุปัจจบุนัท่ีไม่รับรู้เป็น   (2,285)    (3,634)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2564 
 

2563 

 อตัราภาษี  
  

อตัราภาษี  
 

 (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
 

(ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม   (128)    64 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั -  (380)  -  - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   216    (1,712) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ -  (164)  -  (1,712) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 
 

2563 

 อตัราภาษี  
  

อตัราภาษี  
 

 (ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
 

(ร้อยละ)  จ านวนเงิน 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   14,338    (44,418) 
 

  

  

  

 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (2,868)  20  8,884 
รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษ ี   (1,903)    (5,753) 
ผลขาดทนุสะสมใชไ้ป   4,771    - 
ผลขาดทนุปัจจบุนัของบริษทัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
-  

   
(3,131) 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั -  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   81    (1,918) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ - 

 
81 

 
- 

 
(1,918) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2563 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2563 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 412 (55) - 357 89 - 446 

วสัดุคงเหลือ 536 (536) - - - - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,313 (466) - 847 - - 847 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,001 (561) 

0) 

65 1,505 148 - 1,653 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,904 (128) - 2,776 (200) - 2,576 

อื่นๆ 1,034 34 - 1,068 179 - 1,247 

รวม 8,200 (1,712) 65 6,553 216 - 6,769 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  บนัทึกเป็น (รายจา่ย) รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2563 

ก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2563 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
 
 
 
 
 

  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 412 (55) - 357 89 - 446 

วสัดุคงเหลือ 536 (536) - - - - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,313 (466) - 847 - - 847 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,931 (551) 62 1,442 140 - 1,582 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,904 (128) - 2,776 (202) - 2,574 

อื่นๆ 740 (182) - 558 54 - 612 

รวม 7,836 (1,918) 62 5,980 81 - 6,061 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษ ีซ่ึงไม่ไดน้ าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวมจ านวน 222.3 ล้านบาท และ 270.6  ล้านบาท
ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 137.0 ลา้นบาท และ 192.5 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 
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27. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ ่ 5,763  (47,748)  14,419  (46,336) 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,122,298  1,122,298  1,122,298  1,122,298 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.005  (0.043)  0.013  (0.041) 
 

28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตเช้ือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรม
ไม่อนัตราย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ข. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
ค. ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีในช่วงไดรั้บการส่งเสริมไปหักออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัได้รับการ
ส่งเสริม มีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 
  

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 
 

ยอดรายไดข้องบริษทัจ าแนกตามธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 3,048  4,174  198,293  202,279  201,341  206,453 
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29. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั กลุ่ม
บริษัทประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมจากกิจการอุตสาหกรรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอื่นๆ เช่น การให้บริการระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ าหน่ายเคร่ืองมือทางการแพทย ์และการ
ลงทุนในสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศ 
 

ข้อมลูเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงินรวม        
37.8 ลา้นบาท และ 38.2 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจดัการบ าบดัและก าจดักากอุตสาหกรรม 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ
บ าบดัและก าจดักาก

อุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจอ่ืน 

 
 

รวม  
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 201,341 206,453 - 36,668 9,040 13,680 210,381 256,801 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - - - 

รวมรายได ้ 201,341 206,453 - 36,668 9,040 13,680 210,381 256,801 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (131,022) (156,220) - (31,561) (18,493) (20,926) (149,515) (208,707) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 70,319 50,233 - 5,107 (9,453) (7,246) 60,866 48,094 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         
รายไดอ่ื้น       32,329 31,051 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (3,533) (6,100) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (78,169) (108,439) 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน       11,493 (35,394) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (4,208) (5,792) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (1,358) (4,850) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้       5,927 (46,036) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       (164) (1,712) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       5,763 (47,748) 

         
         



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

163 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจให้บริการจดัการ
บ าบดัและก าจดักาก

อุตสาหกรรม 

 
ธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 
 

ธุรกิจอ่ืน 

 
 

รวม  
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 147,491 153,140 - 36,668 9,040 13,680 156,531 203,488 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 53,850 53,313 - - - - 53,850 53,313 

รวมรายได ้ 201,341 206,453 - 36,668 9,040 13,680 210,381 256,801 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
ธุรกิจอ่ืน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,597 37,779 3,220 4,563 6,482 - 59,299 42,342 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - - - 1,237 - 1,237 
ตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ - - 253,943 306,718 - - 253,943 306,718 

สินคา้คงเหลือ 1,241 1,200 - - 1,095 9,289 2,336 10,489 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
ภาระค ้าประกนั - - 756 756 - - 756 756 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,514 12,872 - - - - 11,514 12,872 

ท่ีดินรอการพฒันา 104,804 104,804 321,002 330,501 - - 425,806 435,305 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน - - 219,963 176,530 - - 219,963 176,530 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 198,444 212,165 31,650 22,024 22,493 6,610 252,587 240,799 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 34,157 38,400 - - - - 34,157 38,400 

สินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั - - - - 331 - 331 - 
ตน้ทุนในการเตรียม       
หลุมฝังกลบ 75,338 46,238 - - - - 75,338 46,238 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน       172,198 215,842 

รวม       1,508,228 1,527,528 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ธุรกิจให้บริการจดัการบ าบดั
และก าจดักากอุตสาหกรรม 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

 
ธุรกิจอ่ืน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

หนีสิ้น         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 34,579 31,599 5,007 6,424 1,027 241 40,631 38,264 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 15,638 42,402 - - - - 15,638 42,402 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 55,980 60,475 - - - - 55,980 60,475 
ประมาณการหน้ีสินการปิด
หลุมฝังกลบ 53,247 53,111 - - - - 53,247 53,111 

หน้ีสินท่ีไมไ่ดปั้นส่วน       9,702 8,768 

รวม       175,198 203,020 
 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 

1) วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 

ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกบัธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ๆ 
โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 
 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา
อย่างสม ่าเสมอ และการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวน
มากราย 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระส าหรับแต่ละกลุ่มนั้นๆ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงขอ้มลูท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาออกจาก
บญัชีตามนโยบายของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  
 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 
โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น บริษทัพิจารณาแลว้ว่า ความเส่ียงดา้นเครดิตของเงินฝากสถาบนัการเงิน
และเคร่ืองมือทางการเงินไม่สูงมากนัก เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูง          
ซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตในประเทศ 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยท์างการเงินอื่น เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัที่ครบก าหนด หรือวนัที่มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัที่มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 พนับาท   
 อตัราดอกเบ้ียปรับ   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีถึงก าหนดช าระภายใน    อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด  ภายใน 1 ปี  2 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,658  162,487  -  -  -  -  -  -  189  375  107,847  162,862  0.05 – 0.13  0.05 - 0.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  59,299  42,342  59,299  42,342  -  - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  756  756  -  -  -  -  -  -  756  756  0.10  0.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  40,613  38,264  40,613  38,264  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,638  42,402  -  -  -  -  -  -  -  -  15,638  42,402  4.75  4.75 – 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  22  16,412  13,749  32,449  34,881  7,119  11,823  -  -  55,980  60,475  4.97 – 5.18  4.79 - 7.62 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท   
 อตัราดอกเบ้ียปรับ   อตัราดอกเบ้ียคงท่ีถึงก าหนดช าระภายใน          อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด  ภายใน 1 ปี  2 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,918  70,503  -  -  -  -  -  -  145  141  87,063  70,644  0.05 – 0.13  0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  51,588  41,026  51,588  41,026  -  - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั -  -  756  756  -  -  -  -  -  -  756  756  0.10  0.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  -  -  -  -  -  36,553  34,717  36,553  34,717  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,638  42,402  -  -  -  -  -  -  -  -  15,638  42,402  4.75  4.75 - 5.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  22  15,512  13,749  31,510  34,881  7,119  11,823  -  -  54,141  60,475  4.97 – 5.18  4.79 - 7.62 



บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

31. การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของกลุม่บริษทัในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนดงักล่าวเป็นเท่ากบั 0.13:1 และ 0.15:1 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.12:1 และ 0.15:1 ตามล าดบั) 

 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ2563 กลุ่มบริษทัมี 
 

1) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนรวมทั้งสัญญาการจดัซ้ือวสัดุและสัญญาจา้งผูรั้บเหมา เป็นจ านวน 16.6 ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นบาท
ตามล าดบั 
 

2) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนับริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
หนงัสือค ้าประกนัสัญญาเช่าและสัญญาการให้บริการบ าบดักาก 36.7  36.7 
หนงัสือค ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค 0.8  0.8 
หนงัสือค ้าประกนัการประมูลงานใหบ้ริการก าจดักาก -  224.0 
รวม 37.5  261.5 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง  บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ขอรับรองว่า 
 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว   และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย 

 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ และนายบุรินทร์ อมรพิชิต เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ และนายบุรินทร์ อมรพิชิต ก ากับไว้  บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลทีบ่ริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 
ชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ                 
               
 
1.   นายอัศวิน วิภูศิร ิ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ………………………………………. 
 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
2.   ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร  ………………………………………. 
  
 
3.   นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร  ………………………………………. 
 และกรรมการผู้จดัการ 
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 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ                                
 
ผู้รับมอบอ านาจ: 
 
 
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร  ………………………………………. 
  
 
  นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร  ………………………………………. 
 และกรรมการผู้จดัการ 
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                                                                                            รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานกุารบริษัทฯ                                                         เอกสารแนบ 1 
1.   รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ  

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายกอบชยั สังสิทธิสวัสดิ ์
 

   ประธานกรรมการบริษัทฯ 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 28 มกราคม 2563 

59 • ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขา 
    บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                   
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
    สาขาเครื่องกล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      
• ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง 
• ประกาศนียบัตร หลกัสูตรประกาศนยีบตัร 
    ชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตย รุ่นที ่21             
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง 
    ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9                                                          
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร 
    ระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจและ 
    อุตสาหกรรมการลงทุน รุ่นที่ 3                    
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง 
    ด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT)  
    รุ่นที่ 8                                      
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร 
    ระดับสูง : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส.2)  
    ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
    พลเรือน    
• ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 55  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร       
 
 
                                          

ไม่มี ไม่มี 2563-พ.ย. 2564 
 
 
 
 

 
2562-ปัจจุบัน 
 
 

2560-2562 
2559-2560 
2558-2559 
2555-2558 
2553-2555 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   
 
ประสบการณ์ท างาน 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                              
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
รองอธิบดีกรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 
ผู้อ านวยการส านกัเหมืองแร่และสัมปทาน กรม 
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่               
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2.  นายประกอบ ววิิธจินดา 
 

  รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 28 มกราคม 2563 

61 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลย ี
    พระจอมเกล้าธนบุรี 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
    (เทเวศร์) 
• ประกาศนียบัตร ปวส.(เทคนิค 
    อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราช 
    มงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
• ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจราชการระดับ 
    กระทรวง 
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้าน 
    การค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT)  
    รุ่นที่ 11                                  
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการ 
    บริหารเมือง (ผู้น าเมืองรุ่นที่ 2)         
• ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 57  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร                                                   
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง :  
    ผู้น าที่มีวิสยัทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 75                                                             
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2563-ก.ย. 2564 
 
 
 

 
 
2562-ก.ย. 2564 
 
 

2561-2562 
2560-2561 
2558-2559 
2557-2558 
2556-2557 
 
 

รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม                                       
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                     
ผู้อ านวยการส านกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2                                               
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร                                                                          
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                          

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายอังคณี วรทรัพย ์
 

   กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 1 เมษายน 2542 
 

85 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
  Harvard University, USA 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  Boston University, USA 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอ้งกัน 
 ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร  DAP  รุ่นที ่ 
  49/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
2539-2561 
2540-2560 
2547-2550 
2546-2548 
 
2546-2548 
2546-2547 
2540-2547 
2546 
 

2542-2544 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
       ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ทีป่รึกษารองนายกรัฐมนตร ี( ร.อ. สุชาติ  เชาวว์ิศิษฐ ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ าทบวง   
         มหาวิทยาลัย 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 
บริษัท ตากไมนิ่ง จ ากัด 
บมจ.กรุงเทพโสภณ 
บริษัท เอส.เอฟ.จี จ ากัด 
กระทรวงวฒันธรรม 
 
บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จ ากัด 
บมจ.หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
- 
ทบวงมหาวิทยาลยั 
 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  พลอากาศตรี โฆษก 
     ประคองทรัพย ์
 

   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหาและก าหนด 
    ค่าตอบแทน 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 20 มีนาคม 2551   

73 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
  (กองทัพอากาศ)  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอ้งกัน 
 ราชอาณาจกัร (รุ่นที่ 48) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP  
  รุ่นที่ 101/2008 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP  
  รุ่นที่ 22/2008 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2551-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
2549-2552 
2548-2549 
2546-2548 
2543-2546 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
ผู้อ านวยการศูนยก์ารสงครามทางอากาศ  
รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 
 
 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 

5.  นางสาวนวรตัน์ อโนมะศิร ิ
       

   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหาและก าหนด 
    ค่าตอบแทน 
  ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 14 มีนาคม 2557   
 
 
 
 
 
 

69 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics)   
  Long Island University, USA. 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   
  (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอ้งกัน 
 ราชอาณาจกัร (รุ่นที่ 48) 
• ประกาศนียบัตร  หลกัสูตรนักบริหาร 
  ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 44 ส านักงาน 
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน          
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่  
  109/2014 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
2555-2556 
2552-2555 
2546-2552 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
รองผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 
ที่ปรกึษาส านกังบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านกัจัดท างบประมาณ 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ 



174 

 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6.  นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ ์
 

   กรรมการอิสระ 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
  23 ธันวาคม 2559 
       
 

  60 
 
 
 
 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
• ปริญญาตร ีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา 
 และวรรณคดีอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร 
    เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร 
    ระดับสูง รุ่นที่ 8  สถาบันพระปกเกล้า 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล 
    อิเล็กทรอนิกส์  รุ่นที ่1 ส านกังานรัฐบาล 
    อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกจิการ 
   บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  
   ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
 ราชการ (หรอื ส านกังาน ก.พ.ร.) 
• ประกาศนียบัตรหลกัสูตรนักบริหารการเงิน 
 การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและ
 บัญชีภาครัฐ กรมบัญชกีลาง 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่  
  264/2018 
 
 
 
           

ไม่มี ไม่มี 2559-ก.ย. 2564 
 
 
 

 
 
2562-ก.ย. 2564 
 
 
2559-2562 
2559 
2555-2558 
2553-2555 
 

กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
รองผู้ว่าการ ระดับ 12 (สายงานปฎิบัตกิาร 1)   
 
ประสบการณ์ท างาน 
รองผู้ว่าการ ระดับ 12 (สายงานบริหาร)  
ผู้ช่วยผู้วา่การ ระดับ 11  (สายงานปฎิบตัิการ 2)   
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11  (ดา้นพัฒนา)   
ผู้ช่วยผู้วา่การ ระดับ 11  (สายงานบริหาร) 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



175 

 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7.  นางบุปผา กวินวศิน 
 

   กรรมการอิสระ 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
  21 ธันวาคม 2564 
       

 

  60 
 
 
 

 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ   
    ปลอดภยั  มหาวิทยาลัยมหิดล            
• ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั          
    มหาวิทยาลัยมหิดล                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

ไม่มี ไม่มี 2564-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2564-ปัจจุบัน 
 
 
2559-2564 
2557-2559 
2554-2557 
 

กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ผู้ช่วยผู้วา่การสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้อ านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามยั
ผู้อ านวยการกองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 8. นางสาวชนิตร์นนัทน์ กุลทนันท ์
 

   กรรมการอิสระ 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 1 ตุลาคม 2558 

44 • ปริญญาโท Master of Science  
 (Production Engineering), Technical  
 University of Berlin, Germany 
• ปริญญาตรี Bachelor of Engineering  
   (Industrial Engineering), Sirindhorn  
   International Institute of Technology  
   (SIIT), Thammasat University, Thailand 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นท่ี  
  124/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
2552-ปัจจุบัน 
 
 
 
2548-2552 
 

2546-2547 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
อาจารย์และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์  
 
ประสบการณ์ท างาน 
Research Assistant at Graduate School of 
Production Engineering and Logistics 
Quality Engineer 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย            
 
 

 
TU Dortmund Germany    
 
Bangkok Cable Co., Ltd.                                                                                                      
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บรษัิท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นายอัศวนิ วิภูศริ ิ
 
  กรรมการบริษัทฯ 
  ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
   (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
  1 กุมภาพนัธ์ 2553   
  
      
 

70 • ปริญญาโท การบริหาร การจัดการ 
   ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต 
   พัฒนบริหารศาสตร์ NIDA 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• Certificate of City Planning, 
   Dominican College, San Francisco, USA. 
• ปริญญาบัตรวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
  ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 44/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2553-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2553-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
 

2562-ปัจจุบัน 
 

 
2551-2556 
2551-2553 
2546-2550 
 
2539-2550 
2537-2550 
2536-2540 
2534-2536 

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ 
       ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ 
       ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
นายกสมาคมบ้านจัดสรร 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

 
สภาผู้แทนราษฎร 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จ ากัด 
บมจ.ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี ้
สมาคมบ้านจดัสรร 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  
 
   กรรมการบริษัทฯ 
   กรรมการบริหาร 
   เลขานกุารบริษัทฯ 
   (มีอ านาจลงนามผกูพัน) 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
   11 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 • ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร  
  อุตสาหกรรมการศึกษา (IEM) TUP. 
• ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาบริหารงาน 
  อุตสาหกรรม, USA. 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA. 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, USA. 
• ปริญญาตรี นติิศาสตร ์ม. รามค าแหง 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครฐั 
  และกฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบัน 
  พระปกเกล้าฯ 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DCP รุ่น 40/2004 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DAP รุน่ 7/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
2558-2559 
2557-2558 
2546-2556 
2555-2556 
2547-2556 
2551-2554 
2546-2551 
2545-2546 
2542-2544 
2536-2541 
2536-2546 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ที่ปรึกษาอาวุโส  
ที่ปรึกษาระบบรกัษาความปลอดภัย  
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 
กรรมการบริหาร 
เลขาธกิารสมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้จดัการ 
อาจารย์พิเศษและวทิยากรบรรยาย 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 
 

 

 
บริษัท ก าแพงเพชร กรนีเอนเนอรย์ี่ จ ากัด 
บริษัท ไอสมารท์ พลัส จ ากัด                                    
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บริษัท ฮารร์ิสัน คอนเซารแ์ทนท ์จ ากัด  
สมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง แมนเนจเม้นส์ จ ากดั 
ทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นายบุรนิทร์ อมรพชิิต 
          
   กรรมการบริษัทฯ 
   กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้จดัการ 
    รกัษาการ CFO 
 (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
 14 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 

51 • ปริญญาโท บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต  
    มหาวทิยาลัยบูรพา 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต   
    มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DAP รุน่ที่  
  128/2016 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร CFO Focus on  
    Financial Reporting รุ่นที่ 8/2019  
    สภาวิชาชีพบัญช ี  
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรก้าวทันมาตรฐาน 
    รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน ามาใช้ใน 
    ปี 2562 และ 2563 รุน่ที่ 2/2562  
    สภาวิชาชีพบัญช ี
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2562-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
2555-2562 
2560-2562 
2555-2556 
2554-2555 
2541-2554 
 

กรรมการผู้จดัการ  
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านการเงิน (CFO)  
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านปฎิบัติการ  
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านอสังหาริมทรัพย ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
กรรมการ และผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงนิ 
กรรมการ และผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงนิ  
เลขานกุารประจ าคณะกรรมาธกิารการต ารวจ                                                                
กรรมการผู้จดัการ  
ผู้จัดการทัว่ไป ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด าและ
ราชบุรี และผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ   
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 
 
 

 
บริษัท อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั      
กรมต ารวจ 
บริษัท พัฒนาทรัพย์สนิ จ ากัด    
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวปัญญา พลพิพัฒน ์
 
    รองกรรมการผู้จัดการ 
    ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที ่
    11 พฤศจกิายน 2559 
 
 

47 • ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต        
 สาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ ์ มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต              
 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (เทคโนโลยีทาง 
 เชื้อเพลิง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรคณะกรรมการ 
   ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพ 
    แวดล้อมในการท างาน สมาคมส่งเสรมิ 
 ความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 
 (ประเทศไทย) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรเจ้าหน้าที ่
   ความปลอดภยัในการท างาน ระดับบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01% ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
 

2560-ปัจจุบัน 
 
 
 

 

2559 
2555-2558 
2553-2555 
 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านการตลาด 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย 
ผู้จัดการฝ่ายขาย พื้นที่ 1 
รักษาการผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด พืน้ที ่1 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 
 

บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด 
 
 
 

 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
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2.    รายละเอียดเกีย่วกับเลขานุการบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  
 
   กรรมการบริษัทฯ 
   กรรมการบริหาร 
   เลขานกุารบริษัทฯ 
   (มีอ านาจลงนามผกูพัน) 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
   11 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 

68 • ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร  
  อุตสาหกรรมการศึกษา (IEM) TUP. 
• ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาบริหารงาน 
  อุตสาหกรรม, USA. 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA. 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, USA. 
• ปริญญาตรี นติิศาสตร ์ม. รามค าแหง 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครฐั 
  และกฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบัน 
  พระปกเกล้าฯ 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DCP รุ่น 40/2004 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DAP รุน่ 7/2004 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
 
 
 

 

2558-2559 
2557-2558 
2546-2556 
2555-2556 
2547-2556 
2551-2554 
2546-2551 
2545-2546 
2542-2544 
2536-2541 
2536-2546 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ที่ปรึกษาอาวุโส  
ที่ปรึกษาระบบรกัษาความปลอดภัย  
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 
กรรมการบริหาร 
เลขาธกิารสมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้จดัการ 
อาจารย์พิเศษและวทิยากรบรรยาย 
 
 
 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 
 

 

 
บริษัท ก าแพงเพชร กรนีเอนเนอรย์ี่ จ ากัด 
บริษัท ไอสมารท์ พลัส จ ากัด                                    
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บริษัท ฮารร์ิสัน คอนเซารแ์ทนท ์จ ากัด  
สมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง แมนเนจเม้นส์ จ ากดั 
ทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
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                                    เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น 

 

 
หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการบริษัท    x = รองประธานกรรมการบริษัท   /  = กรรมการบริษัท   

XX = ประธานกรรมการบริหาร    // = กรรมการบรหิาร                   
XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ   /// = กรรมการตรวจสอบ      
XXXX = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน //// = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
A = กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม               S = เลขานุการบริษัทฯ 
E = ผู้บริหารระดับสูง     M = ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

รายชื่อ  

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

(GENCO) 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

บจ. เอเซียพัฒนา แลนด ์
 
 

(AP) 

บจ. อินดัสเทรียล เวสต์ 
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) 

 
(IWMA) 

บจ. เจนโก้ เมดิคอล 
 
 

(GMC) 

บจ.เจนโก้ พลังงานสะอาด 
 
 

(GC) 

บจ.เจนโก้ โอตานิ 
 
 

(GO) 

1.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ X      

2.  นายประกอบ วิวธิจินดา X      

3.  นายอังคณี  วรทรัพย ์ /, XXX, XXXX      

4.  พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ /, ///,  ////      

5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ /, ///, ////      

6.  นางสาวฐานันดร์ พิทกัษ์วงศ์ /      

7.   นางบุปผา กวินวศิน /      

8.  นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท ์ /      

9.  นายอัศวิน  วิภูศิร ิ /, XX, A, E /, A  /, A /, A  

10.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต /, //,  A, E /, A, E  /, A /, A X, A 

11.  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  /, //,  A, S /, A  /, A /, A  

12.  นางสาวปัญญา พลพพิัฒน์  E     /, A 

13.  ดร.อรุณ คงหนู  M     /, A 

14.  นายสุเทพ อมรรังสิโรจน ์ M  /, A    

15. นายสุคนธ์ โชติช่วง M  /, A    
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                                                                                                                                                                    เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายรักษ์พล อังศุวิทยา 
     บริษัท ควอนตั้ม พอยท ์ 
     คอนซลัติ้ง จ ากัด  
      

66 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ  
 มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศ 
 สหรัฐอเมริกา (Monroe Campus) 
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลยั 
  รามค าแหง 
• หลักสูตร Audit Committee Program  
 รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Director Accreditation  
 Program รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• การอบรมภายใน หัวขอ้เทคนิคและ 
  เครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น 
• การอบรมภายในองค์กร หัวขอ้การบริหาร 
  การตรวจสอบและเทคนิคการเป็น 
 หัวหน้าทีม 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2554-ปัจจุบัน 
2547-2553 
2543-2546 
 
2540-2543 
 
 

ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัตกิาร 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 

บริษัท ควอนตั้ม พอยท ์คอนซัลต้ิง จ ากดั 
บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิ้ง จ ากัด 
บริษัท จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 
จ ากัด  
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จ ากัด 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
1.   ทรัพย์สินของบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
 
 1.1 ห้องชุดพักอาศัย  31 ยูนิต (เดอะ เพลนเนอรี่ สาทร) 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ห้องชุดพักอาศัย 31 ยูนิต พ้ืนท่ีรวม 1,127.37 ตารางเมตร  

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายในโครงการ “เดอะ เพลนเนอรี่ สาทร” ซอยไม่มีช่ือ แยกจากถนนกรุงธนบุรี 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสิทธ์ิ หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุด จ านวน 31 ฉบับ 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 

ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 

ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีสมมติฐานการพัฒนา (The Hypothetical 

Development) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพยส์ิน และใช้วิธีรายได้ (Income 
Approach) ในการสอบทานมลูคา่ 
 

มูลค่าทรัพย์สิน 61,430,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 57,213,773  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    4,216,227  บาท 
ตั้งด้อยค่าแล้ว 3,369,185  บาท 
มูลค่าทางบัญชหีลังหัก 
ด้อยค่าคงเหลือ 

57,213,773  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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 1.2  อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 32 คูหา และที่ดินว่างเปล่า 2 แปลง (ซี สเปซ สามโคก) 
 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน จ านวน 32 คูหาและที่ดินว่างเปล่า

จ านวน 2 แปลง ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน จ านวน 34 ฉบับ มีเนื้อที่รวม 1 ไร่  
2 งาน 89.5 ตารางวา หรือเท่ากับ 689.5 ตารางวา แยกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1 อาคารพาณิชย ์4 ช้ัน จ านวน 32 คูหา ประกอบด้วยโฉนดทีด่ิน 
จ านวน 32 ฉบับ และที่ดินว่างเปล่า (ในโครงการ) ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน จ านวน  
1 ฉบับ มีเนื้อทีร่วม 1 ไร่ 2 งาน 56.9 ตารางวา หรือเท่ากับ 656.9 ตารางวา 

ล าดับ รายการสิ่งปลูกสร้าง จ านวน (คูหา/แปลง)  
1. อาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน 32 

2. ที่ดินว่างเปล่า 1 
 รวม 33 

โดยมสีิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางของโครงการ ได้แก่ รปภ.รักษาความปลอดภัย 
24 ช่ัวโมง และที่จอดรถ เป็นต้น 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2 ที่ดินว่างเปล่า (นอกโครงการ) ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน จ านวน 1 
ฉบับ เนื้อท่ี 32.6 ตารางวา 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1 ตั้งอยูภ่ายใต้ช่ือโครงการ “ซี สเปซ สามโคก” ถนนสายปทุมธาน-ีสาม
โคก กม.3+500 ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2 ตั้งอยู่ติดถนนสายปทุมธาน-ีสามโคก กม.3+500 ต าบลสามโคก 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1 โฉนดทีด่ินเลขที่ 32324-34337, 34339-43342, 34345-34358 
และ 34362 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 34364 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 

ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันทางการเงินใดๆ 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสิ่งปลูกสร้าง บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 7 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีสมมติฐานการพัฒนา/มูลคา่คงเหลือ (The 

Hypothetical Development Method or Residual Method) เป็นเกณฑ์ในการ
สรุปมลูค่าทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 และใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  
เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สินกลุ่มที่ 2 และใช้วิธีรายได้ (Income 
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ประเภท รายละเอียด 
Approach) เป็นเกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 119,710,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 115,962,944  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงว่ามลูค่าทางบัญชี   3,747,056  บาท 
ตั้งด้อยค่าแล้ว 5,610,164  บาท 

มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ  
หลังหักด้อยค่า 

115,962,944  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
 
 
1.3  ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จ านวน 1 คูหา (บ้านนวรัตน)์ 
ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอยีดทรัพย์สิน ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน เลขท่ี 59/40 เนื้อที ่23.5 ตารางวา พืน้ท่ีใช้สอยรวม 103.98 ตาราง

เมตร สภาพภายในอาคารปล่อยทิง้ร้างขาดการดูแลรักษา อายุอาคารประมาณ 13 ปี  

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายในโครงการ “บ้านนวรัตน์” ถนนเทศบาล 11 (จันทร์ทองเอี่ยม) แยกจากถนน
บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

เอกสารสิทธ์ิที่ดนิ โฉนดที่ดินเลขท่ี 154106 

ลกัษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 

ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 4 มกราคม 2556 

ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 

วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  
เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 1,400,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 1,095,164  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   304,836  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
 
 
 1.4  อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น พร้อมชั้นลอย 9 คูหา (เอเซียคอมเมอรเ์ชียล 1) 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
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ประเภท รายละเอียด 
รายละเอียดทรัพย์สิน อาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน พร้อมช้ันลอย จ านวน 9 คูหา ประกอบด้วยโฉนดที่ดินจ านวน 9 

ฉบับ เนื้อท่ีรวม 1 งาน 83.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 183.0 ตารางวา  
ทีต่ั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายในโครงการ”เอเซยีคอมเมอร์เชียล 1”  ถนนเทศบาล 2 แยกจากถนน 

บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 82717, 82718, 82723, 82725, 82727, 82732, 82743, 82745 

และ 82752 จ านวน 9 ฉบับ 

ลกัษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 4 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีสมมติฐานการพัฒนา/มูลคา่คงเหลือ (The 

Hypothetical Development Method or Residual Method) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 19,770,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 12,228,974  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    7,541,026  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
  
 
 1.5  อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จ านวน 1 คูหา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน อาคารพาณิชย์ 3 ช้ัน จ านวน 1 คูหา ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 1 ฉบบั เนื้อท่ี 20.0  

ตารางวา พื้นที่ใช้สอยรวม 168 ตารางเมตร อายุประมาณ 13 ปี สภาพอาคารมีการ
ดูแลรักษาปานกลาง 

ที่ตั้งทรัพยส์นิ ตั้งอยู่เลขท่ี 49/18 ถนนสุขุมวิท  (ทล.3) ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 140560 
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 
วันที่ท าการประเมินมลูค่า 24 ธันวาคม 2564 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
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ประเภท รายละเอียด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 3,900,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 1,113,452  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   2,786,548  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี

   
 
 1.6  ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จ านวน 1 คูหา 
ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 คูหา ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ เนื้อที่ 33.8  

ตารางวา พื้นที่ใช้สอยรวม 173 ตารางเมตร อายุประมาณ 16 ปี  
สภาพอาคารมีการดูแลรักษาปานกลาง 

ทีต่ั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่เลขท่ี 119/448 หมู่บ้านกานดา บ้านริมคลอง 3 ซอย 8 ถนนพระราม 2  
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 100205 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกบัสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 5 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน  
มูลค่าทรัพย์สิน 2,400,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 981,980  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   1,418,020  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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 1.7  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ เนื้อท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ 7 ไร่ 2 

งาน 33.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 3,033.0 ตารางวา หักเนื้อท่ีดินที่อยู่ใต้แนวสายไฟแรง
สูง คิดเป็นเนื้อท่ีดินประมาณ 1 ไร ่1 งาน 10.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 510.0 ตารางวา 
คงเหลือเนื้อทีด่ินประเมินมูลคา่เทา่กบั 6 ไร่ 1 งาน 23.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 2,523.0 
ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านสน 4 รายการ และสิ่งปลูกสร้างอืนๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ล าดับ รายการ พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

1 อาคารโกดังคดัแยก 880.00 
2 อาคารส านักงาน เลขท่ี 229 หมู่ที่ 10 143.06 
3 อาคารบ้านพักคนงาน 98.00 
4 อาคารห้องน ่า 38.18 

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
- ถนนและคอนกรตี 710.00 
- รั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็ก สูง 2.00 เมตร 55.00  

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่เลขท่ี 229 หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านฮ่องกอม่วง – บ้านศรีดอนชัย (ลพ.3154) 
ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวดัล าพูน 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดนิเลขท่ี 22361  
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 9 ธันวาคม 2564 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 18,890,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 16,619,778  บาท 

มูลค่าทีเ่ปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    2,270,222  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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 1.8  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (ประเมินบางส่วน) 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพือ่สาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน สิทธิการเช่าทีด่นิพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง (ประเมินบางส่วน) ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ 

ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน เนื้อท่ีส่วนท่ีประเมินมูลค่าประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 50.88 ตารางวา 
หรือเท่ากับ 3,450.88 ตารางวา ณ วันประเมินมลูค่า คงเหลือระยะเวลา 4.25 ปี โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ล าดับ รายการ พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

1 อาคารโรงย่อยขยะ 5,863.00 

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
- ถนนและคอนกรตี 4,819.00 

งานระบบต่างๆภายในอาคาร ประกอบด้วย ระบบฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับ
อากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่เลขท่ี 5 ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 6 (รย.1035) ต าบลหว้ยโป่ง  
อ าเภอเมืองรยอง จังหวัดระยอง 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 90186 และ796716 (แปลงหมายเลข R-26 และ R-27) 
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ติดภาระสัญญาเช่า ตามหนังสือเลขท่ี 1/2539 ระยะเวลา 30 ปี ระหว่าง การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ให้เช่า) กับบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) (ผู้เช่า) ปุจจุบันคงเหลืออายสุัญญาเช่า ณ วันท่ีประเมินฯ 
เท่ากับ 4.25 ปี 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 31 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พจิารณาเลือกใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 37,230,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 36,548,372  บาท 
มูลค่าทีเ่ปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    681,628  บาท 
ตั้งด้อยค่าแล้ว 22,453,469  บาท 

มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ  
หลังหักด้อยค่า 

32,220,546  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ขาดทุนจากการด้อยค่า 4,327,826  บาท 
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 1.9  ที่ดินว่างเปล่า 1,289.4 ตารางวา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอยีดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 3 ฉบับติดต่อกัน เนื้อท่ีรวม 3 ไร่ 89.4 ตารางวา 

หรือเท่ากับ 1,289.4 ตารางวา  
ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ซอยแสมด า 17 ถนนแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 169154, 169155 และ 169172  
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 5 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 37,390,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 32,235,000  บาท 

มูลค่าทีเ่ปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    5,155,000  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
 
 
 1.10  ทีดิ่นวา่งเปล่า 1,351.0 ตารางวา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่าประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ เนื้อที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 51.0 ตารางวา 

หรือเท่ากับ 1,351.0 ตารางวา  
ที่ตั้งทรพัย์สิน ตั้งอยู่ติดถนนติวานนท์ หลักกิโลเมตรที่ 16+700 ต าบลบ้านใหม่   

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

เอกสารสิทธ์ิทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 1712 และ 7519  
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน โฉนดทีด่ินเลขท่ี 1712 ติดจ านองเป็นประกันกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 7519 ไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 9 ธันวาคม 2564 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
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ประเภท รายละเอียด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 78,360,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 71,410,655  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   6,949,345  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี

 
 
 1.11  ที่ดินว่างเปล่า 897.0 ตารางวา 
ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 4 ฉบับ (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน)  

เนื้อท่ีรวม 2 ไร่ 97.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 897.0 ตารางวา  
ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยูซ่อยภัทรนิเวศน์ 6 (ซอยสามคัคี 28) ถนนสามัคคี ต าบลท่าทราย  

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 181208, 181209, 181210 และ 181211  
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
ภาระผูกพัน ติดจ านองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 9 ธันวาคม 2564 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 34,980,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 27,161,160  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   7,818,840  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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 1.12  ที่ดินว่างเปล่า 3,234.6 ตารางวา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพือ่สาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่นิ 4 ฉบับ เนื้อที่รวม 8 ไร่ 34.6 ตารางวา หรือ

เท่ากับ 3,234.6 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1 ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ  
เนื้อท่ี 2 ไร่ 1 งาน 42.4 ตารางวา หรือเท่ากับ 942.4 ตารางวา 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2  ทีด่นิว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน จ านวน 3 ฉบับ ติดต่อกัน 
เนื้อท่ีรวม 5 ไร่ 2 งาน 92.2 ตารางวา หรือเท่ากับ 2,292.2 ตารางวา 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายในซอยไม่มีช่ือ (ทางส่วนบุคคล) ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบุร ี

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน ทรัพย์สินกลุม่ที ่1  โฉนดที่ดินเลขท่ี 54480 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2  โฉนดที่ดินเลขท่ี 54484, 54485 และ 54486 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 

ภาระผูกพัน ทรัพยส์ินกลุม่ที่ 1  ไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2  ติดจ านองเป็นประกันกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 9 ธันวาคม 2564 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพือ่ก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 

วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  
เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 100,810,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 101,713,609  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินต ่ากว่ามลูคา่ทางบัญชี   903,609  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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2.   ทรัพย์สินของบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
 
 2.1  ห้องชุดพักอาศัย 10 ยูนิต (สาทร เรสซเิด้นซ์) 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถปุระสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ห้องชุดพักอาศัย  10 ยนูิต พ้ืนท่ีรวม 479.85 ตารางเมตร  
ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายในโครงการ “สาทร เรสซิเด้นซ์ ” ซอยไม่มีช่ือ แยกจากถนนกรุงธนบุรี 

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสิทธ์ิ หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดเลขที่ 333/12, 333/25, 333/38, 333/51, 333/62, 

333/66, 333/67, 333/68, 333/70 และ 333/76 จ านวน 10 ฉบับ 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 

ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้เลือกใช้วิธีสมมตฐิานการพัฒนา (The Hypothetical 

Development) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่าทรัพยส์ิน และใช้วิธีรายได้  
(Income Approach) เป็นเกณฑใ์นการสอบทานมลูค่า 

มูลค่าทรัพย์สิน 25,160,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 25,162,134  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินต ่ากว่ามลูคา่ทางบัญชี   2,134  บาท 

ตั้งด้อยค่าแล้ว 2,838,794  บาท 
มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ  
หลังหักด้อยค่า 

25,162,134  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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2.2  อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 49 คูหา และที่ดินเปล่า 1 แปลง (ซี สเปซ บางใหญ่) 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน อาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน จ านวน 49 คูหา และทีด่ินว่างเปล่าจ านวน 1 แปลงประกอบด้วย

โฉนดที่ดิน 53 ฉบับ เนื้อท่ีรวม 4 ไร่ 3 งาน 70.6 ตารางวา หรือเท่ากับ 1,970.6 ตาราง
วา โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (คหูา/แปลง)  
1. อาคารพาณิชย์ 4 ช้ัน 49 

2. ที่ดินว่างเปล่า (ภายในโครงการ) 1 
 รวม 50 

 
โดยมสีิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางภายในโครงการ ได้แก่ ระบบรกัษาความ
ปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายในโครงการ “ซี-สเปซ บางใหญ่” ติดถนนแก้วอินทร์ (นบ.2032) 
แยกจากถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่   
จังหวัดนนทบุร ี

เอกสารสิทธ์ิทีด่ิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 89424, 110837-110872, 110874-110878, 110881-110883 และ
110885-110892 จ านวน 53 ฉบับ 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 5 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีสมมติฐานการพัฒนา/มูลคา่คงเหลือ  

(The Hypothetical Development Method or Residual Method) เป็นเกณฑ ์
ในการสรุปมูลค่าทรัพย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 227,160,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 203,032,507  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบญัชี    24,127,493  บาท 

ตั้งด้อยค่าแล้ว 4,778,578  บาท 
มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ 
หลังหักด้อยค่า 

202,153,156  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ขาดทุนจากการด้อยค่า 879,351  บาท 
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 2.3  อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จ านวน 1 คูหา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน อาคารพาณิชย์ 3 ช้ัน จ านวน 1 คูหา ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 1 ฉบบั  

เนื้อท่ี 18.0 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยรวม 184.0 ตารางเมตร อายุประมาณ 7 ปี  
สภาพอาคารมีการดูแลรักษาปานกลาง 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่เลขท่ี 88/7 ซอยวัดบ่อทอง ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346)  
ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 44610 
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 

วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมลูคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 3,300,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 1,392,454  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญช ี1,907,546 บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี

 
  
 2.4  อาคารพักอาศยัรวม สูง 5 ชั้น จ านวน 2 หลัง (เอพี อพาร์ทเม้นท์ – ลาดหลมุแก้ว) 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อสาธารณะ 

รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้ง ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ (ติดต่อเปน็ผืนเดียว) เนื้อที่รวม 
1 ไร่ 1 งาน 10.5 ตารางวา หรือเท่ากับ 510.5 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสรา้ง จ านวน 2 
รายการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ล าดับ รายการสิ่งปลูกสร้าง พืน้ท่ีใช้สอย (ตร.ม.)  
1. อาคารพักอาศัยรวม สูง 5 ชั้น เลขที่ 88/8 (อาคาร A) 1,969.80 

2. อาคารพักอาศัยรวม สูง 5 ชั้น เลขที่ 88/9 (อาคาร B) 2,004.00 
สิ่งปลูกสร้างอืน่ๆ จ านวน 2 รายการ 

- รั้วก าแพงสูง 2 เมตร 91.00 เมตร 
- ลานคอนกรีต 1,240.00 
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ประเภท รายละเอียด 
ปัจจุบันทรัพย์สินใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักรวม สูง 5 ช้ัน จ านวน 2 หลัง รวมห้องพัก
ทั้งหมด 146 ห้อง โดยมีรายละเอยีดห้องพักดังนี้ 
รายการ แบบห้อง พื้นทีห่้อง 

(ตร.ม.)  
จ านวน 
ห้อง 

1. ห้องพักอาศัยแบบปรับอากาศ ช้ันที ่1 17.1 30 
2. ห้องพักอาศัยแบบปรับอากาศ ช้ันที ่2 17.1 30 

3. ห้องพักอาศัยแบบปรับอากาศ ช้ันที ่3 17.1 30 
4. ห้องพักอาศัยแบบปรับอากาศ ช้ันที ่4 17.1 30 

5. ห้องพักอาศัยแบบปรับอากาศ ช้ันท่ี 5 17.1 26 

ที่ตั้งทรัพย์สิน อยู่ภายใต้ช่ือ “เอพี อพาร์ทเม้นท”์เลขท่ี 88/8-9 หมู่ที่ 1 ซอยวัดบ่อทอง  
ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346) ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ี

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 11202 และ 44611 
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 

วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ ์
ในการประเมินมลูค่าทรัพยส์ิน และใช้วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ ์
ในการสอบทานมลูค่าทรัพยส์ิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 52,480,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 40,493,727  บาท 

มูลค่าทีเ่ปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสงูกว่ามลูคา่ทางบัญชี     11,986,273  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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 2.5  อาคารพักอาศัยรวม สูง 5 ชั้น จ านวน 1 หลัง (เอพี อพาร์ทเม้นท ์- ปากเกร็ด) 
 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพือ่สาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า เป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 5 ช้ัน จ านวน 1 หลัง 

ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน จ านวน 2 ฉบับ (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) เนือ้ท่ีดิน 2 งาน หรือ
เท่ากับ 200.0 ตารางวา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ล าดับ รายการสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ใช้สอย (ตรม.) 

1. อาคารพักอาศัยรวม สูง 5 ช้ัน 2,002.70 
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  

- ลานคอนกรีต 399.00 
- รั้วก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 82.00 

ปัจจุบันทรัพย์สินใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย สูง 5 ช้ัน รวมห้องพักทั้งหมด 74 
ห้อง โดยมีรายละเอียดของห้องพัก ดังนี้ 
รายการ แบบห้อง พื้นทีห่้อง (ตารางเมตร) จ านวนห้อง 

1 ห้องพักอาศัยแบบ 
ปรับอากาศ 

21.70 74 

รวม 74 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ภายใต้ช่ือ “เอพี อพาร์ทเม้นท์” เลขท่ี 22/88 หมู่ที่ 9 ซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 9 
ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดทีด่ินเลขท่ี 82090 และ 82091 
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันทางการเงินใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 9 ธันวาคม 2564 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑเ์พื่อก าหนดมลูค่าตลาดของทรัพย์สิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้ วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑ์ใน

การประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และใช้วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการ
สอบทานมูลคา่ทรัพย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 28,450,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 19,984,864  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    8,465,136  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
 
 



 
199 

 2.6  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 15,875.0 ตารางวา (ประเมินเฉพาะที่ดิน) 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถปุระสงค์ในการประเมนิ เพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ เนื้อท่ี 39 ไร่ 2 งาน 75.0 ตารางวา หรือ

เท่ากบั 15,875.0 ตารางวา 
ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ติดถนนเลียบคลองบางสะแกฝั่งเหนือ  

ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี  10172 
ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 45,970,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 37,700,000  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   8,270,000  บาท 
ตั้งด้อยค่าแล้ว 2,300,000  บาท 
มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ 
หลังหักด้อยค่า 

37,700,000  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงนิ ไม่ม ี

 

   
 2.7  ที่ดินว่างเปล่า 1,349.0 ตารางวา 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถปุระสงค์ในการประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 

รายละเอียดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 3 ฉบับ (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) 
เนื้อท่ีรวม 3 ไร่ 1 งาน 49.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 1,349.0 ตารางวา 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ไม่มีทางเข้า-ออก ตั้งอยู่ติดโครงการภัทรนิเวศน์ ลากูน ถนนเทศบาล 2  
ต าบลบางบัวทอง  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่  7594, 123436 และ 123437 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
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ประเภท รายละเอียด 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 4 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 

วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  
เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 10,790,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 10,404,890  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี  385,110  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี

 
 
 2.8  ที่ดินว่างเปล่า 382.0 ตารางวา 
 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อวัตถปุระสงค์สาธารณะ 

รายละเอยีดทรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 3 ฉบับ (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) 
เนื้อท่ีรวม 3 ไร่ 82.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 382.0 ตารางวา 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ติดถนนเลียบคลองวัดโคก แยกจากถนนเทศสมัพันธ์ (ปทุมธานีสายใน)  
ต าบลบางปรอก  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี  121201, 121202 และ 121203 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 4,200,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 3,483,000  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี  717,000  บาท 
ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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 2.9 ที่ดินว่างเปล่า 12,121.2 ตารางวา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ทีด่ินว่างเปล่า จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 3 ฉบับ เนื้อท่ีรวม 30 ไร่ 1 งาน 

21.2 ตารางวา หรือเท่ากับ 12,121.2 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1 เป็นที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ิน 2 ฉบับ (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน) เนื้อที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 80.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 680.0 ตารางวา 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2 เป็นที่ดินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ิน 1 ฉบับ เนื้อท่ีรวม  
28 ไร่ 2 งาน 41.2 ตารางวา หรือเท่ากับ 11,441.2 ตารางวา 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ติดซอยวดับ่อทอง ถนนสายปทุมธาน-ีลาดหลุมแก้ว (ทล.346)  
ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

พิกัด GPS ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1  Lat : 14.052771, Long: 100.438116 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2  Lat : 14.050587, Long: 100.434978 

เอกสารสิทธ์ิที่ดิน ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1  โฉนดที่ดินเลขท่ี  9713 และ 9714 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2  โฉนดที่ดินเลขท่ี 1349 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 6 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

มูลค่าทรัพย์สิน 87,230,000  บาท  
มูลค่าทางบัญช ี 75,672,789  บาท 

มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี   11,557,211  บาท 
ตั้งด้อยค่าแล้ว 1,030,288  บาท 

มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ 
หลังหักด้อยค่า 

75,672,789  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
 

 
 
 
 



 
202 

 
 
 
 2.10  ที่ดินว่างเปล่า 100.0 ตารางวา 
ประเภท รายละเอียด 

วัตถปุระสงค์ในการประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ทีด่ินว่างเปล่า ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) 

เนื้อท่ีรวม  1 งาน  หรือเท่ากับ 100.0 ตารางวา 
ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ติดซอยมิตรประชา 21 แยกจากซอยติวานนท์-ปากเกรด็ 46  

ถนนติวานนท์ (ทล.306) ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 

พิกัด GPS Lat : 13.932540, Long: 100.100.540931 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี  85290 และ 85291 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถอืครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท เอเซียพฒันา แลนด์ จ ากัด  

ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันที่ท าการประเมินมลูค่า 9 ธันวาคม 2564 

ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 3,000,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 3,000,000  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินเท่ากับมลูคา่ทางบัญชี           

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
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3.   ทรัพย์สินของบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด 
 
 3.1 ที่ดินว่างเปล่า 207,540.0 ตารางวา 

ประเภท รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
รายละเอียดทรัพย์สิน ทีด่ิน จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วยหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 3 ฉบับ 

(ไม่ติดต่อกัน) เนื้อท่ีรวม 518 ไร่ 3 งาน 40.0 ตารางวา หรือเท่ากับ 207,540.0 ตาราง
วา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 เป็นที่ดิน ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ เนื้อท่ีรวม 482 ไร่ 1 งาน 25.4 
ตารางวา หรือเท่ากับ 192,925.4 ตารางวา 
กลุ่มที่ 2 เป็นที่ดิน ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ เนื้อท่ีรวม  
36 ไร่ 2 งาน 14.6 ตารางวา หรือเท่ากับ 14,614.6 ตารางวา 

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ติดถนนสายบ้านทุ่งสระแก้ว ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี 
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน ทรัพย์สินกลุม่ที่ 1  หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขท่ี 1110 และ1219 

จ านวน 2 ฉบับ 
ทรัพย์สินกลุม่ที่ 2  หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขท่ี 2860  
จ านวน 1 ฉบับ 

ลักษณะการถือครอง กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบรูณ ์
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในทีด่ิน บริษัท อินดัสเทรยีล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด 

ภาระผูกพัน ไม่มภีาระผูกพันกับสถาบันการเงนิใดๆ 
วันท่ีท าการประเมินมลูค่า 11 มกราคม 2565 
ผู้ประเมิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดมูลคา่ตลาดทรัพยส์ิน 
วิธีการประเมินมลูค่า บริษัทประเมินได้พิจารณาเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 206,660,000  บาท  

มูลค่าทางบัญช ี 104,804,144  บาท 
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง มูลค่าจากการประเมินสูงกว่ามลูคา่ทางบัญชี    101,855,856  บาท 
ตั้งด้อยค่าแล้ว 49,600,000  บาท 
มูลค่าทางบัญชคีงเหลือ 
หลังหักด้อยค่า 

104,804,144  บาท 

ผลกระทบต่องบการเงิน ไม่ม ี
 

 



 
204 

  เอกสารแนบ 5 
 

   
                                  นโยบายคณะกรรมการ 
          บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง:                              นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
มติท่ีประชุม:                 คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2563 ทบทวนครั้งท่ี :  3 

วันทีอ่นุมัติใช้:               วันท่ี 25 มีนาคม 2563  

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

1.   โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
 ในการด าเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “เป็นองค์กรช้ันน าในการบริหาร
และจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” คณะกรรมการมีภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้
ในกฎหมายและมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยก ากับดูแลงานเฉพาะ
ด้าน และกลั่นกรองงานดังกล่าวแทนคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 โครงสร้างและหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

▪ โครงสร้าง 

  จ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่
เกิน 15 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 

▪ การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 

▪ จ านวนองค์ประชุม 

   จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 

▪ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 
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 1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
  2)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิง    
กลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส และมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองต่อบริษัทฯ 
  4)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
  6)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญตามที่ได้ระบุในอ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  7)   คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ 
  8)   คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อ านาจนั้นๆ ได้ 
 
 คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งต้ังโดยกรรมการบริษัทฯ  
 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน  
และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระ
ของกรรมการบริษัทฯ  
 
   ส าหรับกรรมการอิสระ ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้ 
  1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 
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   2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน 
 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 
 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนิ นกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได้ 
 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้ 
 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ 
ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 4)  พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ
เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ 
 6)  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ 
   บริษัทฯ 
  (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
   ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
   ตรวจสอบแต่ละท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
   กฎบัตร 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ 

   รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 7)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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▪ คณะกรรมการบริหาร 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัทฯ  
 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
  1)   ปฏิบัติงานและด าเนินการให้ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 
  2)   จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการน านโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
  3)   ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
  4)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้
ขอบเขตอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดตามระเบียบว่าด้วยอ านาจการจัดการ 
  5)   พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
  6)  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า และรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
  7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
อ านาจหน้าที่ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของ
กรรมการบริษัทฯ  
 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
  1)   ตรวจสอบ ก ากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  2)   จัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
  3)   อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ 
  5)   รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัท
ฯ 
  6)   จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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  7)   เรียกหรือเชิญบุคคลซึ่งเห็นว่าเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือใช้
ข้อมูลเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  8) รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
  9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

▪ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัทฯ 
 
  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ 
  1)   พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ    
  2)   คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลง
ด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
  3)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ  กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ   
  4)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

2.    สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  โดยทุกฝ่ายจะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
 ผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดีมีการเติบโตของก าไรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว  โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดการประชุมอย่างโปร่งใส ชอบธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบัติ  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและ
ก าหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ  นอกจากน้ี 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
 
 ลูกค้า :   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งใน
ด้านราคาและคุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตใน การเจรจาและการท าสัญญา  
 คู่ค้า :   บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มี
การปฏิบัติตามเง่ือนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการ จ่ายช าระเงินตรงตามเวลา รวมทั้งให้ความร่วมมือ
แก่ผู้ขายสินค้าและบริการ ในด้านข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น 
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 คู่แข่ง :   บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อท าลายชื่อเสียงท า
ให้คู่แข่งเสียหาย  
 เจ้าหนี้ :   บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าท่ีๆ พึงมีต่อเจ้าหนี้ทางธุรกิจ  
 สังคม:  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในทุกท้องที่ท่ีบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ  
 
3.    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  จึงได้มีนโยบายการ
เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก าหนดโดยข้อบังคับของ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล  
 รวมถึงการที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
4.   จรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท าข้อก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป ดังนี ้
 1)  บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 2) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยน าความรู้และทักษะการบริหารมาใช้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ  

3) พึงบริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง 
 

• ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ   ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

• ไม่ใช้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ี

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ 

• ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิดและเมื่อพ้นต าแหน่งไปแล้วไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร

ที่เป็นความลับของบริษัทฯ 
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• กรณีกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มี

ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

• ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ 

 4) บริหารงานและ/หรือปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย ตลอดจนรักษา
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
 5)     ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
ความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด  
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เอกสารแนบ 6 
 

รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ จ านวน 3 คน โดยมีนายอังคณี วรทรัพย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรี โฆษก ประคอง
ทรัพย์ และนางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย   
 

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ในนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่  
 

ล าดับ วันที่ประชุม นายอังคณี  
วรทรัพย ์

พลอากาศตรี 
โฆษก ประคองทรัพย ์

นางสาวนวรัตน์  
อโนมะศิร ิ

ครั้งที ่1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครัง้ที่ 2/2564 14 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 3/2564 22 มิถุนายน 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 4/2564 10 สิงหาคม 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

ครั้งที่ 5/2564 12 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

 
  

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อน าเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และน าข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบไปท าการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมรอบคอบกว่าปีท่ีผา่นมา แต่เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลซึ่งก าหนดไว้ว่าจะตอ้งมีการ
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กรรมการผู้จัดการจึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุม  

 

ส าหรับในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องส าคัญๆ สรุปได้ดังนี้ 
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• พิจารณาสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบ
บัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ 

รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี
และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงิน
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเช่ือถือได้และ
ทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

• พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการ
ตรวจสอบที่มีนัยส าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน มิให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดต่อระเบียบกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาด าเนินการ  

 

 โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ท า 
 หน้าท่ีตรวจสอบภายในและประเมินผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง โดยมีนายรักษ์พล  
 อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า หัวหน้างานผู้ 
 ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการ 
 ปฏิบัติหน้าท่ี และในปี 2564 บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ได้ให้ 
 ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ น าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับ 
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสนอแนะให้บริษัทฯ ลดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีมีความซ ้าซ้อน ให้มี 
 ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาผลการ 
 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ที่ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในและฝ่าย 
 จัดการ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม  

 

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกให้นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร และ/หรือนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม แห่งบริษัท บีพีอาร์  
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 แห่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน กลต.รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน าเสนอขออนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
 
 

• พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ
ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อรายงานต่างๆ ที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี รวมถึงข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การ
ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ 
กรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ 
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่มีรายงานว่า
พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส าคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่อย่างใด และบริษัทฯมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจ รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2564 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม  
 

 
 
 
 
 

                                                             ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                        (นายอังคณี วรทรัพย์)   

                                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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